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Oum la lasla duonmonato
U. E. A. malfermas monkolekton por 

donaco de medalo aŭ pokalo al avia

disto okaze de granda internacia flu
gado okazonta en 1911.

Multaj naciaj gazetoj tre plene kaj 

favore raportis pri U. E. A. kaj nia 
unua kongreso en Augsburg.

Tre sukcesplenaj esperantistaj Kon

gresoj okazis en Sofia kaj Kopenhago.
IHI

Jam de pluraj monatoj la aviadis

toj mirigas la mondon per siaj sin 

senĉese superantaj rekordoj. La ti

memajn flugojn ĉirkaŭ kampo ans

tatauis ĉiam pli longaj kaj malfacilaj 

Hugoj de urbo al urbo. Lastaj oka- 

zantajoj pruvis, ke jam  nun la avia

distoj farigis kapablaj flugi je donita 

momento de loko al alia laŭ plano 

antaŭe fiksita. Per aliaj vortoj, la 

ĉielo estas siavice almilitita de la 

homo.

Sed, jen, starigas problemo, dolo- 

riga kaj grava, (.u la aviadilo farigos

ilo de milito, de ŝovinisma provo

kado, de detruo, kiel sugestiis divers

landaj gazeloj? aŭ ĉu ĝi estos ankaŭ 

ĉio ilo de paco, de popolligado, de

civilizo ?

Cu la ĉielo, tiu senlima, sennacia 
t

spaco, al kiu dum miljaroj sin di

rektis la homaj rigardoj kiel al sim

bolo de paco kaj eterneco, tiu ĉielo, 

etendiĝanta super ĉiuj rasoj kaj ĉiuj 

gentoj de la tero, tiu ĉielo, esence 

neŭtrala kaj supernacia, farigos, kiel 

la tero, kiel la maro, nur plua batal

kampo, en kiu la homoj de diversaj 

nacioj, sub la instigo de la malnovaj 

antaŭjuĝoj kaj nun sensencaj dis 

putoj, daŭros sin reciproke buĉadi? 

Cfi tiom da scienco, tiom da maltimo, 

tiom da oferoj utilos simple al tio, 

ke ekzistos nova atakito uzota de la 

ŝovinismo por ĝiaj malamaj celoj ? 

Aii ĉu la aviadilo utilos al tio, ke la 

homoj pliproksimigos unu al la alia, 

ke plimalgrandiĝos la baroj inter la 

popoloj, ke plifortigos la sento pri 

tutmonda interhoma solidareco, kiu, 

same kiel la aviadilo svebas super la 

teraj landolimoj, ŝvebos super la 

landaj malkonsentoj ?

La aviadilo estas per si mem ilo, 

kiel Esperanto. De la homoj depen

das, ĉu ĝi plibonigos nur iliajn ma

terialajn interkomunikojn, aŭ ankaŭ 

influos al iliaj moralaj interrilatoj.

(kiuokaze U. E. A., kiu havas kiel 

edon la plifaciligon dela rilatoj inter 

la homoj, kiu posedas en alia rilato 

komunikilon tiel mirindan kiel la 

aviadilo kaj kiel ĝi kreita de la homa 

genio, ne povas resti indiferenta pri

tia problemo. Male, ĝia devo estas
% i¥

helpi al tio, ke la aviadilo estu ilo 

de paco.

Kaj, jen, jus aperas okazo konkre

tigi ĉi tiun ,nian deziron. La franca 

gazeto Le Journal,lali Ia sama paca 

spirito, organizos dum somero 1911 

internacian aeran rondvojaĝon, kiun

ĝi rekompencos per altaj monpre

mioj. La aviadistoj sinsekve flugos 

de Parizo al Berlino, de Berlino al 

Bruselo, de Bruselo al Londono, de 

Londono al Parizo. En ĉi tiu kon

kurso sin jam  enskribis famaj divers

landaj aviadistoj. Ni havas la devon 

montri nian simpation al tiu paca 

manifestado, kaj helpi al la kunligo 

de Aviado kun Esperantismo. Plej 

irafa maniero estus proponi gravan 

monpremion, sed ni tion ne povas 

fari, aŭ, almenaŭ, la sumoj ricevotaj 

ne sufiĉus por krei premion kapablan 

konkuri kun la aliaj. Sed ni opiniis, 

ke ni tre bone povos doni ĉu al la 

sukcesinta aviadisto, kia ajn estos 

lia vico kiu parolos Esperante, ĉu — 

se ne estas — al la sukcesinto, oran 

medalon aŭ artan pokalon, kun Es

perante gravurita enskribo, kiu me

morigos pri tiu notinda okazantajo, 

el la vidpunkto de la internaciaj ri

latoj. Agante tiamaniere, nia Asocio 

ne nur donos sian aprobon al laŭ- 

dinda popolliganta afero, sed ankaŭ 

faros dauran kaj senperan propagan

don por Esperantismo kaj nia lingvo, 

kiu devas esti la necesa estonta ko

munikilo de la aviadistoj.

Por la farigo de la dirita medalo aŭ 

pokalo, ni do malfermas inter ĉiuj 

Esperantianoj kaj Esperantistoj Mon

kolekton. Ciuj eĉ plej malgrandaj su

moj estos danke akceptataj. Estas ne

cese, ke ĉiuj niaj amikoj iel parto

prenu en ĉi tiu manifestado. Anko

raŭ pli grava ol la altecode la dona

coj, eslas necesa la multnombreco kaj 

plej granda diversnacieco de la dona

cantoj, kiu samtempe pruvos pri nia 

nuna forto kaj la deziro de ĉiuj Es

perantianoj, kia ajn estas ilia hejmo

lando, ke la aviadilo estu uzota por 

paca homara celo. Ke ĉiuj partopre

nantaj en nia movado kaj same pen

santaj — kaj ni ne kredas, ke kons

cia Esperantisto povas pensi alie — 

nin helpu al la atingo de nia celo ! 

Antaŭe ni dankas al ĉiuj donacon

to! (I)- U. E. A.

SOCIA VIVO

Asekuro kontraŭ senlaboreco

en germanaj urboj

La kreo (te lega asekuro kontraŭ senla
boreco por la tuta imperio estis gis ia nu

na tago problemo nesolvita kaj tre eble 

restos ankaŭ tia por ta proksima estonto. 

Alie estas la stato de la afero en pluraj 

germanaj urboj, kie estis entreprenataj 

provoj krci organizajojn asekurajn kon
traŭ la sekvoj de 1’senlaboreco.

La plej malnova ekzistas en Koeln kiel 
memstara kaso, al kiu la urbo donas gra

van monhelpon, lasttempe pojare 10,000 £. 
La asekuro akceptis la formon de asekura 

kontrakto kan la laborprenanto kaj estas

(I) Ĉiuj monsumoj eptu sendataj al Es
perantio, 10,rue de la Bourse, Geneve (Sviv.). 
— La nomoj de Ia mondonacanto] estos 

regule publikigataj en ESPERANTO. — La 
Delegitoj de U. E. A. estas tre petataj ko

lekti la donacojn en sia loko kaj ilin ope 

sendi alni kun la precizaj nomoj de la do

nacintoj. — Lj! Komitato de U. E. A. aŭ 

speciala komisiono elektita de ĝi liksos la 

detalajn kondiĉojn porla atribuo dela do
nacota objekto.

tute propravola. El tio ankaŭ rezultas la 

malutiloj de Tsistemo. Plejgrandparte tiuj 

kontraktoj celas asekuron kontraŭ senla
boreco sezona, speciale sin asekuras kons

trulaboristoj por la vintro kaj tial la kaso 
estas okupata precipe de tiuj laboristoj, 

kiuj kun certeco devas kalkuli kun senla

boreco kaj pro tio entute ne prezentas ne

bonajn riskojn por la kaso. Malgraŭ la ri

markindaj monrimedoj la kaso do ne suk

cesis malhelpi la sekvojn en pli granda 
mezuro. Por havigi al la senlaboruloj oku

padon la urbo tial devis ankoraŭ en la 

vintro 0$-09 arangi necesigitajn laboroka
zojn, por kiuj estas necesa Ire grava

nerentumaj kaj nepagotaj post O monatoj, 

sed tute ne devis okazi deviga nepago. 
Aliaj urboj subvenciis per naturajoj (man- 

gajoj, bmi aj oj) aŭ parte pagantaj luprezon 

k. t. p. (Lŭbeck, Rostock, Magdeburg). Al

tensia kaj Karlsruhe donis kontante el 
la ekzistantaj monrimedoj. El la profitoj 

de la urba pruntejo la urbo Dresden pre
nis I.'),OOO S. el kiuj estis uzataj interalie 

3,000 S por subteni senlaborulojn.

Lastan printempon Freiburg (Baden)en- 

kondukis komunuman asekuron de sen

laboruloj bazitan sur la Gent’a sistemo. La 

urbo garantias en epokoj de senlaboreco

sumo.

Simila kaso trovigas en Leipzig. Gi ne 
ricevas ian urban helpon, sed ekzistas tute 

per privataj rimedoj. La labortaga subte
naj o estas 0,5-0,8 §.

Same la urbo Strasburg disponis monri

medojn por asekuri senlaborulojn kaj al
prenis la tiel nomatan « Gcnt’an » sistemon 
kio celas esence, ke la komunumo al Ia sub

vencioj, garantiitaj de la fakaj ligoj al giaj 

membroj, aldonu certajn pliajojn, t. e., en 
Strassburg 50 0/0 de la kasa subvencio. La 

« helpo al memhelpo » kiel oni tute trafe 

nomis la Gent’an sistemon, nature vidigas 

en tio gravan neperfektecon, ke ĝi tute ne 

helpas al ĉiuj laboristoj fariginta) senla
boraj. I-a aligo al fakaj ligoj nur estas ebla 

al laboristoj ellernintaj iun netion. Tiuj ne 
aligintaj al la ligo kaj tiuj ne ellernintaj 

metion ne povas partopreni je la bono de 

asekuro. Ree restas Ia neceseco arangi la

borokazojn por la dumvintraj senlaboru

loj. Strassburg ekzemple devis elspezi por 
tiu celo en la vintro 1907-08 ĉirkaŭe 3,150 j£. 

La urbo aldonis al la subvencioj pagitaj 
de la ligoj en la jaro 1908 pli ol 1.750 

Plie estu citataj la urboj Eri a n geo Jiaj. 

Mŭlhauscn (Alsaco) dividigataj por Ia 
Gent’a sistemo. Erlangon nur subvencias 

tiajn laboristojn, al kiuj pro profesio aŭ 
korpaj ecoj ne konvenas la nomataj 

dumvintraj laborokazoj. La urbo tamen 

konsideras la asekuron nur kiel arangojn 

plenigantajn la institucion de necesigitaj 
laborokazoj. Interalie la regularo ankaŭ 

entenas limigojn rilate la daŭron kaj alton 
de la subvencio.

La administracio de Mŭlhausen kon

traŭe altigis la urban aldonon kaj la lasta 

reprezentas 70 0/0 de la kaso (en Strass

burg kaj Erlangon ĝi estas nur 50 0/0). Sen
laboruloj subtenantaj parencojn eĉ rice

vas SO 0/0. Tamen la alteco de Ia urba sub

vencio estas limigata kaj Ia normo estas 
kiel en Strassburg 0,50 §.

Apud Ia urboj supre nomitaj sin metas 

alia grupo cle komunumoj, kiuj ankaŭ sta

rigis instituciojn por senlaboruloj sed sen 
la karaktero de asekuro. Neekzistas iu ajn 

kunhelpo de Ia asektirataj personoj en for

mo de pago de kotizajoj aŭ tera jia an- 
taŭzorgo en alia formo, ĉe ili ne kontraŭs

taras « pago kontraŭ pago », sed la insti
tucioj estas nure subvenciaj.

La urbo Mŭnchen, en januaro de la pa - 

sinta jaro, enmetis en la buĝeton la 

15,000 § por subvencii senlaborulojn kaj 

tiu ĉi sumo eĉ altiĝis per enkalkulo de si
milaj elspezoj gis 35,000 Pri la aplikado 

de la subtenajoj kaj ĝia kontrolo la magis

trato ellaboris apartan regularon. Kondiĉo 
estas seninterrompita estado kaj laborado 

dum unujaro en la urbo, plie la subvcn- 

ciotaj gefraŭloj devas posedi la « hejmraj

ton », kaj esti [senlaboraj depost 8 tagoj. 

La subvencioj estas 15 § por edzigitoj kaj 

I & por gefraŭloj dusemajne. La elpagon 
kaj la kontroladon prenas sur sin la labo

ristaj ligoj kaj la regionaj ̂ komisionoj por 

la laboristoj ne aligintaj al la ligo. Entute 

estis elspezataj 35,200 S.pliol 24,000 S por 

liganoj kaj pli ol 9,000 § por neliganoj. 

Ripeto de la arango ne okazis en la lasta 

vintro. Gi pli vere estis nur unufoja helpo 

en epoko de neprospera ekonomia kon

diĉo.

La arangoj prizorgantaj senlaborulojn 
entute egalas en la aliaj urboj de tiu ĉi 

grupo al la Mŭnchcn’a. La administracio 

en Main/, disponis 5,000 el kiu sumo 

estis necese elspezi nur proksimume 1,750 &
La helpo atingis por fraŭloj 1,5 S kaj 

por edziniĝintaj personoj 2 Sj posemajne. 
Kiu ankoraŭ devis prizorgi infanojn mal

pli ol 14 jarajn ricevis 2,5 &. Subtenataj 

nur estis viraj laboristoj sen laboro ne pro 

propra kulpo. Ili devis havi agon ne mal

pli ol 18 jaroj, loĝi en Mainz minimume 

I jaron,labori regule de I jaro kaj estis sen

laboraj de 14 tagoj. La kontroladon plenu

mis la polico kaj la Iigoj. Ankan por la 
nuna jaro la urbkonsilantaro repruntis 

5,000 kaj same agis la magistrato de 

Wernigerode, kie krom 8,000 $ por vin- 
trolaboroj estis konsentataj 3,000 & por 

helpi senlaborulojn, kiuj entreprenis 

memstare konstrui. Por la sama celo la 

urboj Ridorf kaj Flensburg eljetis 5,000 
La subvencioj estis donataj kiel pruntadoj

Hy>n- I, aldonojn al la Inboristorganizajoj subven 

J dantaj la membrojn kontraŭ senlaboreco,

Ankaŭ Ia neorganizita ntoj ricevas aldonon, 
kondice ke ili uzu sufiĉe frutempe la ur

bajn spara rangoj n kreitajn por tiu celo. 

La urba.subvencio estas 50 0/0 de Ia liga 
kaj daŭras 40 tagojn. Esceptataj estas en 

Freiburg la sezonlaboristoj, al kiuj estas 

rezervataj necesigitaj laboroj. Plie sin 
okupas pri diskutado de la asekuro jus la 

urboj Karlsruhe kaj Pforzheim.

Sanie multaj aliaj urboj nun prikonsi

deras la enkondukon de komunuma ase
kuro, ekzemple Nŭrnberg, Augsburg, Kol

man Dresden, Leipzig, Braunsclmeig, 
Magdeburg, Halle, Frankfurt-a/-M, Kassel, 

Dŭsseldorf, Solingen, Duisburg, Elberfeld. 

En Berlin nuntempe diskutas ia demandon 
la urboj Charlottenburg, SchuMieberg kaj 

Rixdorf.

Berlin meni ne ankoraŭ sin decidis por 

definita projekto. Do dank' al la iniciato 

de Berlin kaj I’rankfurt-a/-M. ankaŭ ne
longe oni proponis al la komitato de la 

germana urbotago la prikonsiladon de la 

problemo. La opinio de la urbotago ne 

ankoraŭ estas sciata, ĉar nuntempe nun la 

■komitato sin oknpas pri la demando.

Resume la maniero de la provoj solvi la 
problemon kaj la proponoj en la cititaj 

urboj celas aŭ apogon al la supre nomita 

Gcnt’a sistemo, t. e. apliki simplajn aran

gojn subtenantajn, aŭ enkondukon de ko

munuma deviga asekuro (Magdeburg, Dŭs- 

seldorf).
Ke la urboj antaŭiris, elprovi Ia proble

mon en la praktiko kaj fari la unuajn pio

nirlaborojn respondas al la natura evolu
cio. La urbaj financoj plej evidente sentas 

konsekvencojn de la senlaboreco en la 

granda okupo de la stato por la malriĉu- 

loj. La elspezoj generale pligrandigas en 

periodoj de ekonomia malprosperê», al

menaŭ en la grandaj urboj pro la neceso 

arangi dumvintraj!! laborokazojn. Malhelpi 

frutempe la senlaborecon celas ja jam de 

longe la urbaj oficejoj por laborperado. 
Ĉiuj tiuj cirkonstancoj el si meni alkondu

kas al la demando : en kia grado Ja urboj 

povas ebligi per asekuro malgravigi la 

sekvojn de la senlaboreco.

Por la plej proksima estonto restas do 

la tasko al la komunumaj administracioj. 
Nur kiam ili estos kolektintaj sufiĉe da 
spertoj rilate la metodoj, el kiuj sajnas 

esti Ia asekuro la plej promesanta, estos 

kreata la fundamento, sur kiu estos kons
truebla Ia ŝtatleĝa reguligo..

Trad. F. P f a f f  (I) (Worms).

La Kroata krizo.

En la 80-a N0 de nia gazeto la subskri

binto esprimis la esperon ke en Kroatlando 

ekregos fine longe dezirata konstitucio. 

Pravigis nur tiun ĉi esperon la sankciita 
leĝo, per kiu nun 250.000 enlogantoj havas 

la voĉrajton.

La jus okazinta konflikto inter la kroata 
serba koalicio, kiu estas la plej forta 

partio en kroata «sabor» (deputataro), kun 

la Banuso kaj sekve la (lisfarmigo de Ia 
u sabor » klare montras ke en tiu ĉi mizera 
lando oni ankoraŭ estas sub influo de ab

solutismo

Kiel Aajnas la Banuso esperas disunuigi 

per helpo de la hungara ministra prezi

danto la kroatan serban koalicion por 

formi tiani registaran partion en kiu gi 
trovus helpon kaj apogon.

La ne malproksima estonteco alportos la 

pluan disvolvigon de la krizo aŭ gian finon.

Rubcu (Graz)

La Interkonsento inter Rusujo kaj
Japanujo.

Jen la teksto de la grava interkonsento 
subskribita inter Busujo kaj Japanujo la 4 

Julio 1910 kaj kiu donas pacan solvon al 
serio de longaj malkonsentoj.

I. En celo de plifaciligo de interkomuni- 

kigo kaj disvolvigo de internacia komerco 

ambaŭ altaj kontraktantoj sin devigas al re
ciproka amika helpo por pliperfektigo de 

de iliaj fervojoj ca Mandjurio kaj por en

konduko de pliperfektigoj en kunligado de

N. — Esp-ianoj, kiuj tradukos tiun arti

kolon nacion kaj ĝin represigus en lokan 
gazeton, bonvolu sendi unu ekz, en Ef
oficejo en Worms, Germ.

diritaj fervojoj kaj sin deteni de ĉia kon

kurado, malutila al realigo de ĉi-tiu celo.

2. Ambaŭ altaj kontraktantoj sin devigas 
subteni kaj estimi statii (/no en Mandjurio 
en tia formo, kia ĝi estas starigata per ĉiu j 

konvencioj, kontraktoj kiaj aliaj konsentoj 
faritaj ĝis ĉi tiu tago kiel inter Rusujo kaj 

Japanujo, tiel ankaŭ inter ĉi-tiuj regnoj 
kaj limujo.

R. J. Ku.kokh (Del. Vladivostok).

KOMERCO

La oro en Francujo

Antaŭ kelka tempo,seoni estus dirinta al 

franco, ke post kelkaj jaroj lia lando pro
duktus oron kaj ke iam gi farigus vera 

« Transvalo », tiu franco ja estus kontenti
ginta leveti la sultrojn kaj...., nenion res
pondi.

Nuu la afero tute sangigis: en Francujo. 

du orminejoj donas interesajn dividendojn 
al siaj akciuloj; La Belliere, kaj La Lucette. 
Plie lastatempe en diversaj lokoj fondigis 

(ĉiuj preskaŭ centro de Francujo, diversaj 

societoj por ekspluati orminejojn; nii povas 
citi inter aliaj « Leninon », « Los Mines d’Or 
du Platcau Central», « Les Minos d’Or d’Au- 

vergne». La lastaj sajnas la plej interesaj, 

Laŭ raportoj, faritaj post troseriozaj labo
roj de S-roj Demarty, Ragon, Degoutin 

kaj aliaj, ili enhavas tre maloftajn kvan

tojn da oro : eĉ el la nii najo- eltirita en 

Beaune (apud Limoges) oni trovis la mi
rindan jenan kvanton : 327 gramoj da oro 

en unu kilogrammilo. Seoni pripensas, ke 

ordinare la kvanto estas inter ses kaj 

tridek gramoj en unu kilogrammilo, oni 

povas vidi ke 'iuj orminejoj estas eksteror
dinare riĉaj, kaj ili povas esperigi, ke 

post kelkaj jaroj la akciuloj do la nuna 
horo ricevos grandan profiton.

J. P. (Beaune)

EKSPO ZIC IO J

Internacia higiena Ekspozicio 
Dresdeno 1911

La ideo, prezenti la gravegajn progre

sojn de la moderna higieno en fornio de 

komplctega kolektado, ideo jani de longe 

intencita de la higienistoj, efektivigis en 
Dresdeno.

Jam en 1903 okazo de Ia « Germana urb- 

ekspozicio » interesis tre multe la prezen

tado de la higienaj arangoj de la urbma- 

gistratoj, kaj precipo la speciala ekspozi

cio « Popolmalsanoj ; ilia kontraŭbata- 

lado » estis vizitita do cent miloj da 

personoj. Post tiu sukceso oni meditis 

arangi grandan ekspozicion speciale por 
higieno; kaj on 1906 multaj higienistoj de

cidis ko ĝi farigu internacia kaj havu 
lokon on Dresdeno.

Nun la higiena scienco ne plu estas nova 

ĉar ĉiu universitato posedas propran higie
nan instituton. Gravegaj malkovroj pre

eipe pri bakteriologio nun ebligas konservi 

la vivon al sennombraj homoj. Teh n i ko 

kaj industrio konkuradas en ĉiuj regionoj 
servigi la higienon al la praktiko. En la 

nuna tempo la tuta homaro penadas pli

bonigi la eksteran vivon koncerne sane

con, logadon, nutrajon, vestejon k. t. p.,la 

homo volas agi laŭ higienaj vidpunktoj, La 

higiena ekspozicio donas al ĉiu vizitanto 

la oblon informigi plej klare pri la ho- 

diaŭa stato do la higieno ĉu teorie, ĉu 

praktike, ĉar la ĉefrolo de la ekspozicio 
estas civilizi la homaron higiene.

La vizitonto konatigas detale kun la 

konstruajo de la homa korpo kaj kun la 

taskoj de la unuaj organoj; li sciigas en 

facilkomprenebla maniero, kiaj malutila- 
joj lin atakas, kaj kiel li povas eviti ilin kaj 

alifianke plibonigi sian propran staton de 
saneco.

Tre interesa ne nur por kuracistoj, kaj 

edukistoj de Ia junularo sed ankaŭ por ĉiu 

estos Ia prezentadoj kiuj montros Ia prin
cipojn de Ia sporta higieno; grandiozaj 

sportkonkursoj ol ĉiaj specoj, montronte 
la plej diversajn ilarojn, vestajoj», k. t. p

La impreso de tiu grava informado 

estas intensa kaj daŭranta, kaj la vizitan
toj profitos ne nur per la observado sed 

ankaŭ per la ricevo de 1’adresaro de la 

ekspozicoj por ko ili povu interrilati es

tonte kun la diversaj firmoj. La internacia 
komerco kaj industrio do trovos bone

preparatan kaj ardeman konsumantaro!!
kaj akiros mendojn kiuj okupados ilin 

multajn jarojn, ĉar multaj higienaj objek

toj ne estas konataj en la publikaj rondoj.
Se oni komparas kun helpo de la statis

tiko la sumojn fordonitaj!! antaŭ kelkaj 
dekjaroj por higienaj aferoj de la komu

numoj kaj statoj kun tiuj de la nuna tem

po, kaj se oni pripensas hi favoran influon 

de la nun uzata sanigeco, — la malpligran
digon de la mortemeco kaj malsaneco, la 
pli bonan staton de la popolsaneco — oni 

devas konfesi, ke la industrio havos en 

estonteco bonegan agadperspektivon pol
tî  ĉi celoj.

F. Ra decu (Del. Dresden).

PEDAGOGIO

La Turismo inter la junuloj 
en Germanujo

Kian belan rigardon oni havas vidante 
en la montaroj aron da gajaj junaj homoj, 

kiuj kantante kun ĝojo tramigras la mon
don. En la mezo do samagaj amikoj kaj 

kunlernantoj migri tra la amata patrujo 

por vidi la homojn ka j esplori iliajn ecojn, 
tio estas la celo de bona kaj vera ger

mana junulo. Migri li volas kaj en simpla 

kaj bola maniero rekoni la patran teron 
kaj giajn logantojn.

Por atingi la diritan celon kaj por en

trepreni bonajn, sanajn kaj malmulto kos- 

tajn migradojn tra Germanujo por la junu
laro oni fondis la societon « \Vander-

vogel » (migra birdo), kiu estas disvasti
gita tra la tuta lando.

La n migra birdo » konsistas precipe cl 
lernantoj kaj el la konsilantaro de la gepa

troj kaj el amikoj de la entrepreno. Post 

pago de la malgranda unuo da 0.50 Sm. ĉiu 

lernanto estas enskribata en la liston de la 
migrantoj.

La gepatroj kaj amikoj devas helpi la 
aferon per duonjara pago du Sm. 0.375. por 

la monata ilustrita gazeto « Dor \Vander- 

vogel », ol kiu oni povas vidi ĉiujn soiin- 
dajojn do la afero. Ciuj enskribitoj ricevas 

senpage la gazeton kaj ĉiujn necesajn invi
tojn kaj havas la rajton —sed ne la devon 

— partopreni ĉiujn migradojn de la so
cieto. La gepatra kaj amika konsilantaro 

konsistanta el gepatroj do la membroj kaj 

el lernejestroj kaj instruistoj devos zorgi 
por la financa forto de la Klubo, (iis nun 

la dirita konsilantaro havas ĉirkaŭe 500 
membrojn.

La gvidantaro, al kiu apartenas precipe 
studentoj kaj ankaŭ instruistoj, havas la 

devon arangi kaj gvidi la karavanojn dola 

junaj mombroj. La gvidado estas honora 
afero.

Kiamaniere migras kaj vojagas la « mi
gra birdq »?

Ne laŭ la oportuna kaj luksa maniero de 
la moderna tempo. Ne en la luksa vago

naro li faras siajn vojaĝojn; ankaŭ li ne 

bozonas la belajn botelojn kun luksa kom
forto.

Regule estas modesta vilaga gastejo en 
kiu la « migra birdo », vespere trovas sian 
simplan logejon. Simpla kaj nedependa de 
la grandaj hoteloj kaj riĉaj gastejoj ankaŭ

estas la mangado de la migruloj. Laŭlonge 
aprobitaj principoj kuiras la vera <■ migra 

birdo » sian mangon mem en la kampo aŭ 
sur la montoj.

Oni arangas tagajn kaj dekontagajn eks
kursojn kaj duni la libertempoj malgran

dajn aŭ pli grandajn vojaĝojn. La regulaj 

dimancaj ekskursoj kostas nur malmulte 

pli ol la vojagmono por la fervojo. Pli 
grandaj vojagoj kostas regule Sni. 0.50 tage, 

ekzemple 3-4- taga vojago kune kun la 

niono per la fervoja bileto kostas ĉirkaŭ 
Sni. 2.50—3 , kaj I—2 semajna vojago 

sen la kostoj por la fervojo Sni. 3.50 ĝis 
Sm. 7.

Depost la komenco de la afero la « mi

graj birdoj .. jam tramigris la montarojn : 

Harz, Riesengebirge, Fiditelgebirge, Rilon, 
Spessart, Taŭnus, Odcn\vald.

Sed ne nur la montarojn oni vizitis; an
kan en la ebenejojn oni jam ofte migris,

tiel tra Mecklemburg, Schles\vig-HoIstein,
Friesland. kaj Preussen. 1̂» ĝisnunaj re
zultatoj estas la jenaj : dum Ia jaroj 1897 
ĝis 1901 oni faris IO grandajn vojaĝojn kun 

95 partoprenantoj, en 1902 oni jam povis 
arangi vojaĝojn kun 115 partoprenantoj, on 

1903 jam 13 migradojn kun 250 partopre
nantoj en liH 15 20 vojaĝojn kaj on 190(5 98 

vojaĝojn kun 993 migruloj. En la jaro 

1907 kreskis Ia nombro de Ia migradoj 
gis 84/ kun 10.142 partoprenantoj.

Per tiuj ĉi nombroj oni vidas, ke Ia mi
grado inter la junuloj ĉiam kreskas kaj

estus rekomendinda, ke ankaŭ on aliaj

landoj oni fondu similajn societojn, kiuj 
povus havi inter si rilatojn eble per la 

pero de nia kara internacia helplingvo 
» Esperanto » (I).

H. F i u m e  (Del. Frankfurt).

|(1) La adreso efe la nuan estro de U Societo 
eitas : S-ro D-r, K. Kol!*, IVieden.iii.lierlm. 
tolerance Lii. , _ r  
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IDEOJ & FAKTOJ

Kiel kaj kial mi entagigis ekster
landon- de H. Meĉnikov (lino)

lli

Ĉe tiaj kondiĉoj neatendite ekfrapis 

tondro. La sekvoj de la l-a de marto 
1881 (I) treege pliakrigis ĉiujn universita

tajn interrilalojn kaj ilia politika karaktero 

elmontrigis neordinare malpale. Kvankam 

laŭ la lego re£is la regularo de 1808, tamen 
en aero jam flugpendis la regularo de 1884. 

Efektive tre multaj decidoj de universitata 

konsilantaro estis nuligitaj de pli supra 

estraro, kiu trovadis cie, spite realeco, la 
ribelon. Dum tempo, kiam ekstremaj « mal

dekstraj» partioj estis jam venkitaj kaj de

moraligitaj, la estraro, kvazaŭ ignorante 

tion, dalirigis persekutadon sen iu ojn es

ploro. Îa situacio de profesoroj, kiuj tute 

ne aprobis kontraŭrcgistaran agitadon, 
tamen ne opiniis necesa ĉi tiun persekuta

don, farigis altgrade netolerebla. La per

sonoj, kiuj simile al la aŭtoro de ĉi tiuj

linioj, kin dedicis nur al scienco kaj mala
mis iun ajn politikon, eksentis sin tre sar

gitaj kaj, ĉar tiu Sargo malbone influis la 

sanon kaj pricipe nervojn, ili komencis 

scrĉl manieron por liberigi sin de gi. Vizi
tado de universitataj kunsidoj farigis vera 

turmento . Kandidatoj por katedro, kies 

scienca pakajo estis inda de neniu kritiko, 

farigis profesoroj, elstarigante sian malkle
recon nekredeble cinike. Personoj, indigni

gitaj de tio ĉi. komencis pensi pri eksigo. 

Sed kiamaniere efektivigi ĉi tiun deziron? 

Preskaŭ ĉiuj profesoroj en Odessa estis 
homoj sen monrimedoj kaj krome kelkaj 

havis multenombran familion. La eksigo 

en ĉi tiuj kondiĉoj povus kaŭzi ankoraŭ pli 
malbonajn sekvojn. Mia situacio estis pli 

bona, ĉnr mia edzino posedis negrandajn 

monrimedojn, kaj infanojn ni neniam 

havis. Uzante tiun prerogativon, mi pre

paris skribpeton pri eksigo kaj metis gin 

en mian poŝon por ĉiu okazo.

IV

La okazo ne devigis tro longo sin atendi. 

Dura la tuta terapo de inia estado en uni

versitatoj (ĉu mi ostis studento, ĉu profe
soro) ĉio nenormala en ilia vivo preskaŭ 

ĉiam devenis el jurista fakultato. Mi jam 

rimarkis ĉi supre, ke studentaj kunvenoj 

ĉiam estis arangitaj de juristoj. Poste pli
multo da kolizioj en Odessa universitato 

ankaŭ komencigis meze de profesoroj ju
ristoj. Dum la registaro furioze persekutis, 

autune de 1881,la dekano de jurista fakul

tato, trarigardante disertaciojn de studen

toj, kiuj printempe de la saina jaro jara 

ricevis universitatajn diplomojn, trovis 

inter ili unu aprobitan de la lakultato, kiu 

estis dediita al esploro de la doktrino de 
politika ekonomisto Rodbertuson Jagecov. 

La aŭtoro de la 'disertacio estis Gercen- 
ŝtein, ponte membro tle Regna Dumo, tra

gedie kiaj antaŭtempe pereinta. I rovinte, 
ke tiu disertacio enhavas socialistajn ten

dencojn, la dekano proponis al fakultato 

preni ki decidon, ke estonte similaj diser
tacioj estu sisteme malaprobataj. La fakul

tato prenis ĉi tiun decidon, kio sekvigis 

veran ribelon kaj ekaperigis skribpeton 

pri eksigo, kuŝinla en mia poso en inanoj 

de la rektoro.
Studentoj kaj ankaŭ inuitaj profesoroj 

en la ago de la dekano elvidis pretekston 
por elstarigi politike malbonintenca la pro

fesoron, aprobinta la disertacion. Ĉe tiama 
reakcio la dekana propono, alprenita de la 

fakultato, povus sekvigi tre pezajn rezulta

tojn. Malgraŭ subpremiteco inter « maldek

straj » kaj precipe inter «ekstremaj mal

dekstraj» partioj, studentoj juristoj eksci
tigis. Ili arangis malamikan demonstracion
al sia dekano, post kiu kelkaj ef ili estis 
severege kondamnitaj. La universitata ju

gantaro, rapidante, punis unu studenton, 

kiu, laŭ konvinko de kolegoj, ne parto
prenis en la demonstracio. Naskigis nova 

pli granda malkontenteco, tre forte eksci

tinta la tutan universitaton kaj gian su

peran estraron, 
listra kuratoro de Odessa lerneja re-̂ 

giono, timante, ke/ universitata malordo 

tre malbone impresos al la registaro, deci
dis uzi neordinarajn manierojn por trank

viligi la studentojn. Por ĉi tiu celo li in

vitis min kaj unu profesoron de historia 

filologa fakultato kaj proponis al ni kon
vinki studentojn, ke ili torlasu kunvenojn 

kaj demonstraciojn kaj trankvile daŭrigu 

interrompitan laboron. Ni ambaŭ konsentis

fari influon, sed, ĉar laŭ nia opinio fonto 

de malbono estis tui© sentakta ago de Ilo
kano de jurista fakultato, ni starigis la 

komikon, ke tuj post trankviligo de stu

dentoj la estra kuratoro proponos al la 

dekano eksigi, restonta nur proffesoro. La 

estra kuratoro promesis al ni plenumi ĉi

tiun programon.
Ricevinte tian promeson, ni facile trank

viligis studentojn kaj sukcese admonis ilin 

rekomenci sciencan laboron, sekve de kio 

la universitata vivo haidan denove farigis 

normala. La estra kuratoro tamen ne ple

numis la donitan vorton, pretekstante, ke 

li mem estas persono submetanta, ofi

cisto, no povanta agi memstare, subulo de

ministro. # '
Popt ĉi tio nenio al nii restis plu krom

eksigo. La perfido (le 1’estra kuratoro, post
tio estinta antaue, tine senpaciencigis min.
Ĉar miaj monrimedoj malhelpis al mem- 

taru ekzistado, mi jam antaŭ kelke «la mo

natoj ricevis la promeson de mia proksinia 

amiko la prezidanto de Poltava Zemstva 

Olicejo doni al mi la oficon de Zemstva en. 

topologiisto. Tiam insektoj faradis sufiĉe 

grandajn dezertigojn en suda Rusujo kaj 

mi devus pristudi la demandon, kiama

niere estas pli bone kontraŭbatali tiun 
malfeliĉon. Poltava Zemstva oficejo invitis 

min kiel lokan entomologiiston kaj mi jam 

estis preta preni tiun ĉi oficon, kiam oka
zis neatendita familia okazintajo, kiu tute 

sangis ĉi tiun planon. Mia edzino ricevis 
heredaĵon, kies enspezoj povus garantii 

nian vivekzistadon. Komence ni veturis

Mediteraneon, kien ni de longe jam celis

por daŭrigi miajn sciencajn esplorojn. Tia

maniere mi ne farigis Poltava entomolo
giisto.

Mia restadojn Messina havis la sekvon, 

ke anstataŭ zoologiisto mi farigis patolo

giisto kaj bakteriologiisto. Reveninte Ru* 

sujon, mi denove entagigis en Odessa, kie 

nii arangis malgrandan laborejon en pro
pra logejo. Tiamaniere mi vivis preska ii 

du jarojn, sed, ĉar bakteriologia laboro 

postulis pli da monrimedoj, mi kune kun 

miaj du estintaj disciploj ekintencis arangi 

en edessa bakteriologian laborejon por jus 

elpensitaj de Pasteur inokuladoj kontraŭ 

lisso, antrakso k. c. .
Odessa urba magistrato kaj Herson a 

Zemstvo donis necesajn monrimedojn por 

efektivigado de la intencita plano. Forla

sinte regnan oficon, mi tiamaniere farigis 

servanto de urbo kaj Zemstvo. Plene oku

pita de la sciencaj esploraj, nii transdonis 

ia tutan praktikan parton de laboro t. e. 

inokuladon kaj preparadon de inokulaj oj 

al miaj junaj kolegoj. Sajne la afero devus 
sukcesi. Novenasklginta bakteriologia Ins

tituto fervore komencis labori, sed kon

traŭ gi aperis malamikeco kaj anoj de 
medicina oficestraro surprize vizitadis gin 

por trovi iun ajn deklinigojn de lefta ordo.
Ku medicina societo oni arangis veran 

hundĉasadon kontraŭ ĉiu laboro, kiu estis 

farita en nia instituto. La institucioj, pro* 

vizititaj al ni monrimedojn, postulis prak

tikajn rezultatojn ; do la laboroj par atingi 

tiujn rezultatojn renkontis tiamajn malhel

pojn. Celante ekstermi zizelojn malutilajn 
por cerealoj en suda Rusujo ni proponis 
provi la efikon de bakterioj de tiel nomata 
kokina bolero. Tin la laborejo komencigis 

jam provoj; tamen unufoje mi ricevis or

donon de polica urbestro senprokraste ĉe- 

sigi la provojn. Tio okazis sekve de instigo 
de lokaj kuracistoj, kiuj sub influo de fe

lietono de unu Peterburga gazelo, skribita 

tre lerte, sed de aŭtoro nenion kompre
ninta pri bakteriologio, certigis la polican 

urbestron, ke la bakterioj de kokina hold o 

povas aliformigi kaj esti kaŭzo de azia

bolero.
Generalo guberniestro, al kiu rai devis 

min turni, forigis la ordonon de la polica 

urbestro; tamen la incidento ne restis sen 

influo por la laborejo- Kroni tio — kaj ĉi 

tio poste montrigis precipe graya — meze 
de ne multenombraj anoj de la laborejo 

okazis serioza disigo. La personoj, prenin

taj en siaj manoj praktikan laboron, cesis 

labori interkonsente ; rai do, trosalita de 

sciencaj esploroj, ne povis ilin anstatata 

des pli ke, ne havante diplomon de kura
cisto, rai ne Jun is la rajton fari inokuladojn 

al homoj. Min trovinte entia stato nii klare 

ekvidis, ke por ini kiel teoriulo, pli bone 
estas forigi, allasinte la laborejon al prak

tikuloj, kiuj, se ili prenos sur sin la res

pondecon, sukcesos pli bone en plenumado 
de sia rota. Sed, ĉar mi pasie deziris daŭ

rigi miajn sciencajn esplorojn, estis urga 

bezono trovi rifugejon, kie mi trankvile 

povus fordoni min al mia laboro. En Ru

sujo tiani krom la Odessa ne ekzistis alia 
bakteriologia laborejo. La princo A. P. 01- 

denburgskij ekintencis fondi en Peterburgo 
grandan bakteriologian instituton kaj pro

ponis al mi priokupi min je ĉi tio. Tamen 

memorante Odessan provon kaj sciante 

kiel estas malfacila batalado kontraŭ baroj, 

naskiĝontaj son iu ajn komprenebla kaŭzo 

de ĉiuj Hankoj, pii preferis foriri ekster
landon kaj trovi tie trankvilan lokon por 

mia scienca laboro. En la komenco rai vi
zitis kelke da germanaj laborejoj, sed tuj 

konvinkigis, ke tie tuto forestas oportunaj 

por mi laborkondicoj. Poste rai veturis Pa

rizon, kie tiam (en la jaro 1887) estis kons

truiita Instituto de Pasteur. Ekvidinte, ke 

en ĉi tiu Instituto oni supozas laŭ projekto 

lokumi multajn laborejojn, tamen sam

tempe la personaro estas tre ne multa, mi 
demandis Pasteur, ĉu line konsentus doni 

al mi unu aŭ du cambrojn en nova insti

tuto, en kiuj rai povus libere labori kiel 

privata persono. Pasteur kaj liaj kunlabo

rantoj rilatis al tiu propono tre simpatie 

kaj en la tempo de malfermo de .la Insti
tuta (novembro 1888) mi ricevis tre bonan 

laborejon kaj la nomon semestro. Baldaŭ 

ĉe mi aperis disciploj, sekve de kio oni al 

rai donis pli grandan fakon de la Instituto; 

poste oni min altiris al legado ile lecionoj 

kaj jen dum 21 jaroj rai daurigas la labo

ron, pri kiu nii revis la tutan mian vivon. 

En Parizo tiamaniere povis efektivigi la 

ceta de scienca laboro sen iu ajn politika 

aŭ sociala agado. En Rusujo baroj de 

supre, de malsupre kaj de flanke faris tian 

revon neplenumebla. Oni povus pensi, ke 
por Rusujo ankoraŭ ne alvenis tempo, 

kiam la scienco povas farigi utila. Mi ne 

estas konsenta pri ĉi tio. Mi pensas male, 

ke ankaŭ en Rusujo Ip scienca laboro estas 

necesa kaj rai tutanime deziras, ke por 

estonta terapo kondiĉoj por ĝi estu pli fa

voraj ol en la tempo, pri kiu mi jus rakon

tis.
Kun la permeso de la autoro, 

Trad. D-ro K. Sidlovskij. (Moskvo)

Pri la sesuma sistemo en kalkulado

La No 81 de la Esperanto enhavis kon- 

traŭdirtm pri la sesuma sistemo en N** 80. 
La kontratata donas Ia koncesion, ke la 

tabelo de multiplikado, kiu finis en la se

suma sistemo ĉe 36, estas pli facile lerne

bla, ol la tabelo gis 100. Sed tiu estas efek
tive sensaligo ile la memoro, kaj estus 

nia devo fari atingebla tiu facilecon al la 

ho iii a ro.
Mi atendis alian kontraudiron, nome : 

la demandon pri la utileco, oportuneco en 

la jaro 1910? Nun, kiam en mezuro, pezo, 

mono ktp. la dekuma sistemo en tuta Eŭ- 
ropa kaj Ameriko estas uzata, gi malfruas 

rekomenci, ĉar efektiva profito nur estos 

atingebla, se la sistemo en mezuro, pezo 

ect. akordigas kun la kalkula sistemo, kiel 

en nuna tempo la dekuma sistemo. Do

mage, ke kun tiu sistemo la dirita senŝar-

gigo de memoro ne estas atingebla, ĉu 

eble per la kvinmila sistemo?
F u n g o »

La rasa problemo en Brazilujo

Kultura nacio, havanta la estrecon super 

noprogresa popolo, prenas sur sin laŭ 

moderna teorio kulturon taskon. Tiu ĉi 

esprimo montras edukan devon: la alligon 

de la neprogresa poplo al pji alta civilizo. 

Krom la materiala disvolvo, la intelekta 

kaj morala progresoj estas atingotaj. Nur 

tio rajtigas enmikson en la vivon de 

fremda popolo. lin la nuna tempo, kiu ĉie 
rekonas kaj zorge observas la humanajn 

rajtojn, subigo, sklavigo kaj burga senraj
tigo de la pli malalta popolo daŭre ne estas 

penseblaj; la provo estus la kaŭzo de pli 

malfruaj dangeraj reakcioj kaj socialaj ba
taloj, kiuj devus atingi des pli malbonan 

karakteron, ke ili kiel rasaj batataj estus 

decidotaj sur la fundamento de la divers- 

raseco ĉar tiel ne ŝangeblaj eksteraj 

karakteroj estus konsiderataj kiel 

konstanta rekonilo de internaj malsimi
lecoj kaj malkonsentoj. La nekapableco 

estri sin kaj krei laŭmodernan socian 

ordon submetis la naturajn popolojn al la 
rajto de la pli forta, t. e. de la donanto de 

kulturo, sed tiu ĈI povas nur plenumi la 
taskon, se gi iom post iom forigas la man

kojn, kiuj gian intervenon ebligis, se gi 

vekas en la estrata popolo la kapablecon 

por pli malfrua partoprenado je la memad

ministrado, kaj se gi donas al la alia po

polo la socian ordon, al kiu gi mem suldas 

sian propran kulturon kaj forton.

Dum la ekonomiaj kaj pli malfrŭe ankaŭ 

la administraj kaj politikaj interesoj de 

ambaŭ partoj miksitas, la natura progreso 

de la evolucio aŭtomato montras, ke la do
ninto kaj la akceptinta de la kulturo devas 
labori, celadi la samajn ideojn kaj har

monie vivi, tiel garantiante la unuecon kaj 

fratecon tiom, kiom la socia, klereca kaj ri- 

ĉeca malsamecoj permesas. Kio la rasa kaj 
lingva diferencoj esias forviŝitaj gis negra

veco, tie la kolonia laboro estos la plej 

sukcesplena,
Je tiu rilato Brazilujo estas citota kiel 

iama kolonia lando, en kiu la rasa pro

blemo trovis idealan solvon. Tie oni ne ri

markas tiajn malfacilajo.!n, kiujn gi al
portas al la Usonanoj — kio montras, ko 

Usono faris erarojn, kiujn Brazilujo evitis. 

Ĝuste estas, ko en la lasta lando la amal

gamado nur povis okazi kontraŭ valormal- 

pliigo de la kultura nacio portugala; tamen 

sendube la koloraj rasoj, kioi akceptantoj 

de la kulturo, senfine pli gajnis ol la por

tugala raso perdis. Portugal ujo ostis tro 
malgranda kaj malrida je homoj, por ko

loniigi landon de tia grandega amplekso 

kaj por doni cifero sufican postan elni i - 

grantaron al siaj kulturaj pioniroj. Per la 

elsuĉanta politiko gi perdis oĉ tiun plej 

bonan kolonion, same kiel Angloj Usonon. 

Brazilujo kaj Usono igis memstaraj. La 

modernaj popoloj konas la katizojn kaj 

scias eviti la faritajn erarojn.
Portugaloj, Indianoj, Negroj kaj mik

suloj de tiuj tri rasoj formas la brazilan 

popolon. En la unuaj jarcentoj do la landa 

historio oni ne povas paroli pri difinita 
rasa politiko. Male la Indianoj estas sklavi

gataj kaj tiel plejparto pereis. Tiam oni 

enkondukis el Afriko negrojn kiel kompen

son. Fine en 1888 la sklaveco estis nenii

gita, sed tiam tta okazis honeste kaj sen la 
provo kompensi gin per kadala servuto. La

liberigitoj rieevis kelkajn rajtojn burgajn 
kaj ankaŭ politikajn, t. o. elektajn, se ili 

povis prezenti Iometan kleron. Tiel la tran

siro de la sklava al la libera laboro okazis 

glate kaj, se ankaŭ no sen ekonomiaj do

manoj, tamen sen politikaj malfacilajoj. 

Vere estas, ke multfoje la Sulda interrilato 

de la laboristo rekompencis la sintena

don. Sed la negro, kutiminta depost mal

novaj tempoj al simila tiel nomeblaj liber

vola dependeco, ne sentas tlan Guidan rila

ton kiel servuton. Kvankam li submetigas 

al ia labora devigo, aperinta unue kun la 
elpago aii forlaborado de siaj siddoj, tamen 
la mastro konsideras lin plie kiel protek

taton apartenantan al la familio ol kiel

la neestanta antipatio inter la Romanoj kaj 

la koloruloj, eble (ddonanto kelkajn obser

vojn pri la rasa antipatio Inter Germanoj 

kaj koloruloj. Tiuj jugoj oble no tiel trafas 
la verecon, kiel iuj kredus. La diversega 

kompreno de Ia Romanoj kaj Germanoj 
pri prezentigi) de la seksa vivo kaj pri la 

ihterrilato al la alia sekso tie ĉi fundamento 

trovas sian esprimon. En Brazilujo lege 

kontraktitaj edzecoj Inter membroj de 

diversoj rasoj estas maloftaj, dum 

n ele gaj edzecoj samtempe generale tro- 

vlgas.Tamen estas aldonite, ke ili malofte 

estas nelegaj edzecoj en la efiropa signifo.
Aji gi makulo ne estas alligita. La negro, la 

Indiano hejmkutime ne konas niajn edzi- 
gojn, kiujn ili komprenas nur per ilia for

mala flanko, ekzemple Iau la havaj pro

fitoj kiujn ili povas alporti, ĉe ili eksklu

zive la reciproka inklino kuntiras viron 
kaj virinon kaj, kie la inklino daŭras, 

ankaŭ la edzeco, tio estas la kunvivado, 

povas dumvive daŭri.

La esprimo libera amo ne trafas la esen

con lle tiaj interligoj, ĉar ambaŭ pal toj ri
gardas sin kiel geedzojn kaj reciproke 

Ienas fidelecon, almenaŭ tiel longe, kiel ili 

Konias. Amvagadoj kaj sekvantaj disigoj 
estas oftaj, sed ili ne surpresas makulon al 

la virino, nek malfaciligas novan ed
zecan kontrakton. La ideon de la libera 

amo kaj ile la pli malbona prostituado 
unue la Etiopanoj alportis al tiuj rasoj, 

ĉar la Europanoj rigardis tiajn interligojn 

ne kiel serioze komprepotan aferon kaj 

sekve celadis detiri sin al illaj konscien

cojn. Tamen kontraŭ tta la brazilaj ̂ do

nantoj prenis tre efikajn forigitajn kaj tiel 
havigis al la ofendata moralo de la kolo

ruloj repacigon. Kvankam ili ne rekonas 
la kunvivadon kiel edzecon, tamen ili 
donas al la infanoj el gi devenintaj la he
redan rajton ankaŭ kontraŭ Ia patro. Plue 

la needza naskigo ne estas alligata iu 
makulo kiel en germanaj landoj, kie moro

kaj leĝdonado tiurilate estas eble ne nur 

laŭ sentado de koloruloj terura kaj pento- 

farigas senkulpajn infanojn pro la peketoj 
de iliaj genaskintoj. La brazila legaro Ue 

perfekte alfarigis al la estantaj interrilatoj, 
al la sentoj de la kolorigaj popoloj kaj an

kaŭ al la justemeco dela senpartia kultura 

homaro, kaj tiel helpis al Ja malfortigado 

de la rasaj diferencoj. Fine la leĝo nur ek

zistas por distribui lumon kaj ombron kiel 

eble plej same, kaj tie en la koloniaj landoj 

maltrafis sian celon, kie gi nenature kreas 
aŭ pliakrigas kontraulojn anstataŭ forigi

ilin-
Sed la socia egaleco en Brazilujo ankoraŭ 

plue progresas. La kolonita ne estas evi

tata en la societo de la blankuloj kiel en 
Norda Ameriko kaj aliloke. Se generale 

malgran tio proporcie malmultaj koloruloj 

intermiksiĝas en la tiel nomata bona so

cieto, tio ne estas rezultato de socia devigo, 
eligado, aŭ jaro volonta forrestado, sed 

simple la sekvo de la mastruma Hanken- 

restado de la negroj, kiu floe estas kon

forma al ilia socia rango. Kvankam nenia 
kontraldo malhelpas la socian progreson

cle la negro, escepte kompreneble la pro
pra alnaskita mallerteco kaj nepovo, tamen 

rasa disigo okazas. Kie tamen la negro es

cepte montras talenton, inteligentecon, 

praktikan aferan senton, tle lia eeesto en 
la granda societo surprizas neniun, sekcia 

novulon. En Usono tio estas alie; tiela rasa 

problemo estas nenature starigita stato, 

kiu ne havas rajtigon. Ankaŭ en Hindujo 

la rasa problema farus seriozan malopor

tunecon al la angloj, se ili ne atingos per 

forigo de la estantaj malbonoj repacigi la spi
ritojn kuni sia estreco. La belaj tie logan

taj rasoj kaj inteligenteco Sajnigis tiun 

celon pli facile atingebla ol okazas 

en Afriko kaj Papuazio, kie la harmonio 

estas farota kun ekstremoj multe pli mal

facile unuigeblaj.
La Indiano kaj la kolonita estas generale 

jam pli proksimaj al la blankulo kaj la bra

zila societa vivo havas saman indecon kiel 

tiu de iu europa societo malgraŭ la parto
prenado de koloruloj elementoj. Eĉ oni 

povas diri, ke la interrilataj formoj kaj la 

bona konduto kutime estas konservataj 
objekton trouzotâ La negro estas tre in- j j.uu tja lerteco kaj delikateco, pro kiu oni

Homara Dataro

1(5 Septembro. — 1387. Cecco tTAscoli estaa 

bruligita «ur Stiparo.
/ 183]. Poeto Silvio Pellico estas liberigita de 

la malliberajo de Spilberg,
li). — I HHI. Mortas Garfield, prezidanto de

Usono,
20. — irili*. Forveturo du Ferdinando Mago» 

lano al la haveno de San Îucar de Harrameda 

por la vojago de ĉirkaŭnavlgacio.

1854’ Venko de la Francoj kaj Angloj super
la Rusoj, en Alma (Krimeo).

1870. Papo Pio IX estas senigita de la stata 

regeco.
1904. Unua internacia kongreso de libera

penso.
1861. Proklamado de la unuigitaj Atatoj de

Kolombio.
21. —1538. Mortas Karlo Va (nask. 24/21500). 

1576. Mortas en Homo Jeronimo Cardauo el

Pavio, matematikisto kaj fizikisto.
1798. Naskigas en Bcrgamo komponisto Do- 

nizzetti.
22. — 19 Antaŭ Kristo Mortas poeto Publio 

Virgilio Marono.
1822. Don Pedro 1« sendependigas Brazilion

de Portugalio.
1814, Naskigas en Lubeko Curtius, fama his

toriisto de antikva Grekujo.

23. — tfi antan Kristo Naskigas Kajo Julio 
Cezaro Oktaviuno (mortinta en Nola 19/8 14 

post Kristo).

1259. Mortas en Soncino, Tirano Kolino da
Romano. * W i
1873. Mortas Francisko Dominiko‘Guerrarrl, 

literaturisto kaj «talisto.
24. — 1814. Mortas en Romo franca arjieologo 

kaj numismatikisto d*Agincourl.
25. — 1498. Kolombo forveturas el Kadiso por 

la dua vojago kaj malkovras Portrikon kpj Ja

majkon.
1513. Vasco Nunes supreniras Kordiljeron el 

kie li ekvidas la maron, kiun li nomas Sudan 

Maron kaj proklamas gian posedon je nomo de 

Hispanujo,
1631. Mortas en Milano Kardinalo Borromeo.

26. — 1833. Mortas on Puteaux apud Parizo 

glora komponisto Peltini.
1468- Mortas Gulenberg elpensinto de la mo

veblaj presliteroj,

1815. Sankta kunligo subskribita on Parizo 
inter Francujo, Rusujo kaj Aŭstrio,
27. — 1857. Mortas en Parizo Statisto de la 

Venecia respubliko de 1818*49. Danielo Mania,

28. —1496. Mortas Monaho Bernardo el Fei-'

tro elpensinto de la publikaj pruntedonejoj.

1706. Mortas filozofo Petro Bayle,
1871. Publikigo de la leĝo kiu abolicias lau

grade la sklavecon en Brazilio.

29. — 1902. Mortas en Pariso verkisto Emilo 

Zola.
30. — 1818. Konferenco de Achen por fiksi la 

fundamentajn principojn de TEŭropa politiko.

1868. Regioo Izabelo de Hispanujo rifuĝas en 

Franeujon.

1903. Inaŭguro de la trasiberia fervojo,
A. Teluni.

en la proksimaj tagoj ricevos cent leterojn, 
plendantajn pri mia maldiskreteco.

La oficiala malfermo de la kongreso okazis la 
29. aŭg. sed jam antan kelkaj tagoj la plimulto 

de la fremdlandanoj estis alvenintaj. Ili ankaŭ 
ĉeestis la plej solenan ceremonion, nome la sen

vualigo de rmemorŝtono sur la tombo de la fer
vora dana pioniro, F-ino Marie Schroeder, nia 
unua Delegitino :

Dankon pro via laboro 
Por alta, kara celo;
Mem vi restos en memoro 
De an<\j. de 1’verda stelo.

Dum la kongreso ui ofte pripensis tiujn liniojn 
sur Ia monumento — ofte pripensis, kiel volonte 
si nun estus en uia rondo.

Kio okazos dum kongresoj en Krtp£nlnrg'oT 
Ĉiam : Urbdomo, gliptoleko, Thorvaldsena Mu

zeo, Tivoli, Skodsbord ; sed la partoprenantoj 

neniam lacigas, ĉu estas gentileco, aŭ ĉu nia 
urbo efektive estas tiel rimarkinda, kiel oni 
diras; de nun mi kredas la lastan, ĉar tion oni 

povis konstati, ke la sentoj de niaj gastoj estis 
profundaj. '

Sed ne ofte kongresanoj aŭdas koncerton tiel, 

kiel ĝi okazis ĉe \Vittmack; granda horo 
kantis « La Vojo », kaj koncertkantistino Agnes
MdcUior kaj la Umisto ViUi. Mikkclmi mi
rigis la ĉeestantoj n per siaj voĉoj. De la aliaj 

okazintajoj mi nur priparolas — la aŭtomo- 

bilekskurson — tra la urbo — dudekdu vagonoj 
blankaj, ĉiuj kun du esperantaj fiagoj portis ia 

kongresanoj ĉirkaŭ la lula urbo, ĉie kaŭzinte 
miron kaj admiron. Gravaj kunvenoj kompre

neble ankaŭ okazis, precipe la kunveno de Ia 
Esp. laboristoj kaj de la lnternacia Esp. fervo

jista Societo, kiu de nun havos ajan propran 

gazeton.

Samtempe kun la kongreso okazis ekspozicio 
esperanta en la Oficejo de U. E. A. ftia sukceso 

estis tiel granda, ankaŭ interla neesperantistoj, 
ke mi volonte skribus longe pri gi. S-no L- 
Hcesl meritis la multajn laŭdajn vortojn, kiujn 
si aŭdis dum Ia pasintaj tagoj. i

Kopenhago montris, ke ĝi povas fari kongre
seton por la esperantistaro. Entuziasme Ia eks

terlandaj samideanoj Ce la adiaŭa konveno ĉe 

Wrivel petis la prezidanton. S-ro Georg IU/h- 
richsen, zorgu ke la internacia kongreso tut
monda baldaŭ okazu Ci-tie, Eble Kopenhago 
montros, ke gi povas ankaŭ fari kongresejon 
por la esperantistaro. La lasta havu la saman 

sukceson kiel la unua!

A d o b o , •

j_ _ _ _

La Kvara Bulgara

klinema je tia kamarada traktado, kiu ne

nioi neniigas la submeton sub lavota de la 

mastro. Tial la sistemo funkciadas bonege 

kaj generale kun ambaŭflanka kontenteco.

La «legoj'pri luigo de laboro» nenioi 

estas limigitaj por negroj; tamen ili iom 
estas kalkulitaj por tiuj ĉi, estante konfor

maj al ilia pilamo havi mastron, kiu kva

zaŭ zorgas por ili, okaze antaŭpagas monon, 

kontraŭ kiu ili luigas siajn servojn al la 

mastro. Tio okazas plejparte sen la uzo de 

nenaturaj delogitaj, tial ke la sistemo res

pondas al la inklinoj de la negroj. Aliaj 

rasoj luigas kontraŭstare siajn, servojn kaj 

bezonas singardan konsideron, por ke ili 

ne forkuru al la mastro. Almenaŭ ne ek
zistas legoj, kiuj malutilas al unu raso fa

vore de la alla kaj tiel konservus faktajn 

malsimilaj oj n, kiuj povus porti la senton 

de divcrsraseco al viva konscio. La socia 

skalo kontraue estas konforma al la natura 

diferenco inter riĉaj kaj malricaj, kleraj 

kaj nekleraj. Nenie la malrlĉa homo estas 

malhelpata Sin Sovi al pli bonaj cirkons

tancoj. Kapablaj ekonomiaj elementoj an- 

taŭenvenas, kaj-la malpli kapablaj kaj 

nekleraj, ludante subalternan rolon, gene

rale ne estas rajtigataj tion konsideri kiri 

socian maljustajn. Kiel transiro de la 
sklava al libera laboro oni ne povus eltrovi 

pli konvenan sistemon, pli bone -altantan 
al la negra karaktero. Se la eŭropaj kola- 

niaj reformantoj studus pli atente la sper

tojn de aliaj popoloj pri la okupado de la 

negroj, ili trovus precize en la brazilaj re

gionoj, ne tumitaj de europa enmigrado, 
modelajn ekzemplojn de sukcesplena alti

rado (Je negroj al terkultura laboro.
Por tiu cdo oni devus certe jani iri en 

la internajon de la lando kaj tie resti kelk

tempe. La supraje observantaj vojaftantoj 

kutime perceptas unue aliajn interrilatojn 
de la rasa problemo. Se ili estas senantaŭ- 

juĝaj, kio ne ĉiam okazas, ili ricevas 
bonan impreson de la socia harmonio de 

la apartaj rasoj. Ili kutimas klarigi ĝin per

povus envii la Brazilojn en iaj europaj 

rondoj. Jen mi havas la facila interrilateme- 

conde la Francoj, kiu ilin distingas, sen la 

almikso de frivoleco.
Eble la manko de la lasta venas de la 

serioza karaktero, kiun la libera etneco 

generale montras en Brazilujo. La Franco 

havas amisenojn kaj gloras sin. (I) La Bra

zilo plej ofte havas nur unu amisenon, unu 
apartan amajon, kiun li pli Satas ol parolas 

pri Si frivole. Sed samtempe li ne kaSas Sin 
diligente, ĉar li opinius Slan estadon kiel 

ion nepre naturan. Tion la fremduloj ofto 

rigardas kiel malfirman kutimon, kompre

neble de la vidpunkto de la Braziloj en ia 

senco malprave. Se enmigrantaro de plej 

parte viraj individuoj en kolonian landon, 
kio Brazilujo estis pli frue kaj kun liniigoj 

estas ankoraŭ hodiaŭ, enlluegas, nepre 
estas klare, ke ili faras interrilatojn kun la 

estantaj virinaj elementoj. Tio en neniu 
kolonia lahdo alie okazas, kaj la klimataj 
kondiĉoj do la varmegaj landoj plifortigas 

ankoraŭ la reciprokan enion de la seksoj. 

Se la enmigranta blankulo ne edzigas kun 

la kolerulino, kiu ne trovas ion ofendindan 

en la sindono al li, ĉar la sociaj diferencoj 
kaj eblo ankaŭ la rasaj maloj Sajnas al li 

* tro grandaj por leĝa edzeco tamen li nas

kigas infanojn kun SI; kaj se la legaro 

donas al ili 'kelkajn rajtojn kontraŭ la 
patro, ili ricevas ne nur bonan edukadon, 
sed ankaŭ formas per sia miksa raso na

turan transiran Stupon inter enmigrintaj
kaj enlandanoj kaj alproksimigas tlujn ĉi al

tiuj tiel por la koloro kiel per la klero.
So Hne la koloruloj akiras la lingvon de 

la abundantaj, la senco de la bur fte kama
radeco estas pravigita, se ĉiuj le&c konser

vitaj baroj plene malaperis.

Tio okazis en Brazilujo!

Laŭ C. Bolle, trad E. L ei;

(Del. Fuhth)

Lia p a k to j
24 Anglisto. N ik a ra g v o . — Generalo Estrada 

estas proklamita provizora prezidanto de la res

publiko.
25 T ok io . —  Oni oficiale komunikas la anek

son de Koreujo al Japanujo. ' .

2 6  B ilb a o . —  (Jui proklamas generalan stri

kon.
27 Rom o. — Alveturo de Venizelos, estro de 

la helena partio de Kreto, nun elektita deputato 

de la greka deputataro.
Cktinjo. — Oni inaŭguras la palacon de la re

gistaro kaj la festojn de la jubileo.
A rh e m . — Holanda aviadisto Masdy, elfolas 

de 200 metroj de alteco kaj mortas.

Postaja l u j o  — Generalaj balotoj.
29 Ĉetinjo. — La princoj de Montenegro 

solenas Ia kvindekan datrevenon de «ia edzigo. 

— Mortas la Usona Miozoto \Villiam James.
30 S e l is b u r g o . — Ministro de eksterlandaj 

aferoj do Italujo, markizo deSan Giuliano, kon

ferencas kun grafo Aekreuthal.
Ĉ e t iu jo .  — Inaŭguro de itala ekspozicio.
l er Septembro. C a s t p l  R o so . ~  M ortas 

poeto Viktoro Betteloni.
M ila n o .  — Komencigas Ia solenoj pro la tria 

centjarfesto de Kardinalo Borromeo.
2 Addis-Abeba. — Imperiestro Menelik estas 

denove frapita de apopleksio.

3 F r o u v i l l e .  —Morane per aeroplano atingas 

altecon da 2.582 metroj.
4 Gli Allimi v, — Oni solenas la r>0-an da ta 

de la anekso de Savojo al Francujo..

A. T e l l i n i .

venun

esperantistaj manifestacioj

li) Ni esperas ke niaj francaj samideanoj bon
volus ne ofendlĝi de tiu opinio de la aŭtoro Kaj 
ne sendi al ni respondletcrojn! (Red.)

Dum la somero la anoj de Helplingvo per la 

verdaj steloj en la butontruoj de I turistoj vidis, 
ke nun ekzistas pli multe da esperantistoj ol 

antaŭ kelkaj jaroj. Tial oni ekesperis, ko la 
eksterlandaj samideanoj venos sufiĉe multenom

braj al uia kongreseto por doni al gi veran inter

nacian aspekton. La espero eetas plenumita. La 

plimulto el Ia pli ol cent partoprenintoj estas 

eksterlandaj- Tio-ĉi certe estas Ja plej grava 
momento en la tuta afero, ĉar Ia kongreso oka

zis dum la grandega internacia socialista kon

greso en nia urbo, kaj giaj delegitoj certe ohe 
rimarkis kun miro la rezulton de la helplingvo. 

Kiam Ia portantoj de Ia socialista emblemo kun
estis la babela konfuzo regis ; sed la portantoj 

de la esperanta emblemo ! Jen interparolas ho

landa sinjoro kaj dana sinjorino tiel intime ke 
nekredemuloj kredas ke ili festas samurbanoj kiuj 

longe konis unu la alian ; jen franca sinjorino 

kaj germana .sinjoro — se nur la du nacioj estus 

havintaj tiel bonan komprenilon antaŭ 18)1...— 
Sed se mi daŭrigos la raporton tiamaniere, mi

Esperantista Kongreso
De Ia 6/19 gis 8/21 aŭg. okazis, en Sofia, 

la IV» Kongreso de Ia bulgaraj esperantistoj.

(li estis granda sukceso, ĉar gi farigis sub la 

alla protekto de Ia ministro de Ia publika ins
truado, kaj estis partoprenita de pli ol 250 bul

garaj, rumanaj, I germana kaj I turka geespe
rantistoj, kio donis al gi pli grandan pezon de . 

nia bonega interkomprenigo kaj facila kunfra

tiga r — ‘ ~~u 
Tie ĉi ni nur mallonge priparolos la faktojn

laŭ la programa tagordo. '

La 5*n de aŭg., IO h — Ce la Cefurlja staci* 

domo -r- alveno de Ia rumanaj gastoj kaj bul
garaj delegitoj. Inter arego da « vivuoj » kaj 
krioj S-ro Silvealriev prez. de Bulg. Esp. Ligo 
kaj post Ĵro lo. Krestanof'9 konata Bulgara 
propagandisto, diris siajn salutajn paroladojn. 

La lasta atentigis ke rumanoj kaj bulgaroj estas * 

jam delonge kunigitaj pro Ia forto de glora his- ( 
toria pasinteco, de internacia solidareco, malofte 

montrata ĉe aliaj popoloj, kaj krom tlo per la 

komuna ligilo Esperanto, kiu sola povas helpi • 
por la starigo de la delonge revita Balkana kon- ) 

federacio.
Longaj aplaŭdoj kaj krioj inter kiuj de rilanko 

de la rumanaj geesperantistoj S-ro D-ro Robin, 
prez, de R. E. S,, kortusha ĝis larmoj respon
dis espriminte siajn dankojn pro la frata 
akcepto.

La milita muziko ludis jen « La Espcro », jen 

Ia rumanan, jen Ia bulgaran himnojn. Komencis 

interkona tigoj, manpremoj k. t. p. kaj la mi

rigita publiko sin demandadis « Ĉu Kaperanto 
faris cion ĉi tiou, Cu tiu sama Esp, kiun ili gis 
nun ne lernis ?... »

En la a Malgranda kazino », kie komencis la 

tostoj, interbabiladoj, k. t. p, gis la 12* h. nokte, 
parolis S-roj Silvestriev, Aktargicf, Krestanof, 

Mil uta (Rumano), D-ro Robin k. t. p.

La 6i,n de aŭg. je IO h. okazis Ia solena mal-»
ferino de la kongreso.

Post saluta* parolado de S-ro kap. Silvestriev, 

prea. de B. E.Ĵ Ŝ-ro A. Plotiila ministra 
sendito, inter aplaŭdoj kaj « Vivu » diris inter 
alie... « Mi estas felica ke mi povas prezenti 

la ministrejon de l instruo kun universala sig

nifo. Mi povas eldiri Ia gojon de S-ro ministro, 

ke en lia tempo, post ia slava kongreso, Bulga
rio donas ankoraŭ ekzemplon ke gi povas eliri 

eksteren de Pinalvastaj| naciaj kaj rasaj interesoj 

kaj manifesti liajn internaciajn. La lingvo Es

peranto havas grandegan signifon k. t. p... » 
Lia parolado estis tradukita esperanton kaj laŭ 

ia propono de S-ro Silvestris eatis elektitaj kaj 
unuvoce akceptitaj por kongresa estrara S-ro 
Aktargiev, prezidanto de Tkongreso, S-roj 

Uzunov kaj Jordanov, subprezidantoj, kaj S-roj 

Zah.JTOfr kaj M\> Georgiê por sekretarioj.
Aklame estis elektitaj kiel honora j prezidantoj 

de Tkongreso S-ro Muŝanov, ministro de Tpuhl. 

instruado kaj S-ro D-ro Robin,

La kongreso post tio decidis Aargi specialan 

komision pri la redakto de salutaj telegrafoj de 
D-ro Zamenhof, al iliaj R. M. Ia bulgaraj gere- 

goj, al iliaj R. M. la rumanaj geregoj kaj al Ia 

bonekonata rusa essperantisto S-ro Evstifeieft.

D-ro Zlatarev, de la ĉefurba komerca-indus
tria Cambro eu bela parolado konstatis la gran

dan necesecon de Efcp, en la komerca mondo, 

k. t. p.. m  ̂
S-ro D-ro Robin montris Esp. kiel plej gran

dan helpilon por la kulturo de TBalkanaj popo

loj ; S-ro S. Militia (rumano) salutis la kongre
son de flanko de Tipografistoj kaj parolis pri la 

granda rolo de Tpresarto kaj Esperanto en la 

mondo; S-roj \lalecs(Q (rumano) kaj Timus, 
maljuua rumana instruisto diris siajn bondezi

rojn. a  ̂ ‘
El bulgara parto parolis S-roj Kanĉev el Su- 

ineno, Kirilov, el Harlmanli, Rajĉinov el Sofia, 

Vaĉev el Haskovo, Ĝakarov el Ruse, Toŝkov el
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Uatak, S-ro Iv. Krestanof per sia bela originala 

versajo « Bonvenon Kongresanoj » salutis la 
kongreson S-ro G. Nikolov, de la bulgara ĵur- 

nalistaro diris belegan paroladon kaj konklude 

atentigis ke de nun la bulgara gazetaro ĉiam 

volonte malfermos siajn kolonojn por Esp. Post

li parolis S-ro A. St. Uzunov, S-ino Jankova, 

Todorov, S-ro A. Herbst, germana esp. el Ha

novro, vojaĝanta piede per Esp. tra la mondo 

kaj okaze veninta Ilian kongreson efikis multe 

per siaj salutvortoj.
Fine Srro Iv. Krestanof per mallonga parola

do malfermis ia « Esper. ekspozicion » de li 
aranĝitan en la salono de la slava bonfaranta 

societo. Estis ekspoziciaj pli ol 8.000 ii poŝuar- 
toj el ĉiuj partoj de 1’mondo kaj ĉiuj esper. ga

zetoj gis nun eldonitaj — eĉ la plej malnovaj — 

afisoj, komercaĵoj, k.t.p.
Posttagmeze la kongreso auskultis Ia difini

tajn referatojn :

S-ro $h. Kanef parolis pri la temo « La Es
peranta idearo kaj la reformoj ». Trarigardinte 

la projektojn pri reformoj li trovas ilin ne kon

tentigaj, tial ke anstataŭ simpligon, ili alportas 

malsimpligos La parolanto principe estas kon

traŭ ĉiu reformo, trovante ke la nuna Esp. estas 
perfekta. Alifianke li opinius ke ĉiu reformo 

antaŭ ĉio malfortigos la kredon en Ia novan 

lingvon.

S-ro In. II. K resi (tru > f parolis pri « La litera
toro kaj Esperanto ». Trarigardinte d̂isvol

vigon d(i la popoloj, Ii pruvis ke literaturaj ko
mencoj eslas ankaŭ ĉe la plej primitivaj bestoj, 

ĉar la literatura ne estas io arta, sed eslas na

tura deveno — ĝi kuftas en Ia naturo de Idiomo. 

Post tio li pruvis la grandegan utilon kaj influon 

de Tnaciaj literaturoj kioi lernejo por preparo 

de I'sociala vivo kaj precipe atentigis al Tinter- 

nacia literaturo, kiu ĉiuflauke neigas kaj lumi
gas la homon. Ĉiu konscienca kaj saga homo 
devas klopodi havi ankaŭ internaciajn apud Ia 

aliaj diversaj verkoj. Li kunligis la literatuon 

movadon kun tiu de Esp. pruvinte ke la lasta

estas plene tauga por ĉiuspecaj literaturajoj, 

malgraŭ sia simpleco, kaj ke la Esp.-istoj devas 

zorgi plej multe ĝin riĉigi p** tradukoj kaj 
posle per originalajô. Li parolis ankaŭ pri Es

peranto aparte, pruvinte Esp. kiel ia ora ponto 

povas servi por la diskonigo de la malmulte ko

nataj balkanaj literaturoj kaj invitas balkanajn 
Esp.-istoj n sin okupi pri la fondo de Balkana 

literatura Esp. Rondo, kiu zorgu pri la tradu
kado de la plej bonaj balkanaj verkistoj kaj la 

eldonadon de balkanaj antologioj aŭ komuna li

teratura balkana revuo.

S-ro Iv. Kenkov parolis pri la sukcesoj de 
Esperanto bazante sin sur faktoj.

La 7 aŭg. 20 okazis vizitado de Ia vidindajoj 
de Sofia. Poste raporto de la komitato [iri raj- 

tigleteroj ; raporto de la liga estraro kaj de la 
redakcia komitato; debatoj, revizio de Ia regu

laro liga ; akcepto de regularo pri liga bibliote

ko ; buĝeto; elekto de nova liga estraro. Ves
pere okazis gaja memorinda festo en Ia « Ofi

cira klubo ».

Dum la kunsidoj da Ia 7a aŭg. okazis nedezi

rita bcdaŭrinda akcidento kun la delegitoj de 

1'Tirnova esp. grupo, kiuj forlasis Ia kongrcs ju 

kaj Ia grupo eslis kalkulita kiel neesperanta !...

La 8an/21 de aŭg. okazis diskutaj pri Ia orga

no kaj la kongreso esprimus la deziron ke la 

organo de B. E. L. kaj tiu de H. E. S. estu en 

unu sola gazelo !

Okazis ankaŭ la elekto de la nova liga estraro, 

kaj dankoj eslis esprimitaj al la malnova.

La nova konsistos el : Prez. S-ro Aktarĝiev, 

subprez. S-ro Jurdanov, sekret. kas. S-ro Tfi. 

Kaneff, konsilanoj : S-ro Vaĉev kaj S-ro Teodo- 
rov ; kontrola komitato : Oreŝkov, Terekiev, 

Baĉvarov; rni. koni.: Atanasov, Popov kun 
kelkaj kunlaborantoj el la plej bonaj bulgaraj 

esperantistaj.

Poste okazis memorinda ekskurso en K Ra

jevo, per kiu finigis la kongreso. Entute, suk

cesplenê !

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
(U. E. A.)

OFICIALA INFORMILO

ADMINISTRA FAKO 

Diversaj Avizoj

,*. La Oficiala Bulteno (No 8) estas nun 
dissendita. Ĝi rilatas al la voĉdonado pri 

la nova Statuto kaj la kotlzajoj proponitaj 
de In Kongreso, pri elekto de konsuloj por 
studento kaj konsuloj por Laboro, konfor

me al la deziresprimoj de la kongreso. Ni 
publikigos en nia venonta N» la rezultatojn 

rfi» tiu voĉdonado.
La venonta Oficiala Bulteno (N® 9)

enhavonta detalajn informojn pri la nova 
administrado estos sendata dum oktobro 
kun ciuj necesaj dokumentoj por la agado

de la Del. dum fino de 1910 kaj 1911.

Etato de la Esperantianaro.

Je la I» de septembro la etato de la mem

broj de U. li. A. estis jena :

Sumo je la I* de. Majo 6.975

Novaj membroj (Del. Majo ĝis

I septembro) 715

Sumo de la membroj IM I
Regula kreskado de la membraro : 

Januaro 

Februaro 

Marto 

Aprilo 

Mujo
Junlo-Septembro

S-ro li. Finn, Vaksa-Uhhai.a (Svedu jo).- 

lagatan f5.
Wilton (lo\va, Usono). — S-ro II. Ncvvton 

La ng.

La Kongreso en Washinglon
K ELKAJ IMPRESOJ

Hamburg, J2*11 septembro. — Hodiaŭ la 

Hamburgo esperantistaro, al kiu kunigis 
samideanoj de Liibeck, havis lu grandan 

honoron akcepti nian majstron kaj S-inon 
Zamenhof, revenantajn el \Vashington. 
Kun ili estis ankaŭ S-ino Hankel kaj F-inoj 

Jahns cl Braunsch\veig. Granda akcepta 
festo, okazis en la kunvenejo Alsterlust. 

S-ro de Ladevĉze, anstatauanto la prezi

danton de la grupo, D-ron Mvbs, salutis 
D-ron Zamenhof, kiu dankis per afablaj 

vortoj kaj, iom laca pro la vojago, trans

donis la parolon al S-ino Hankel. Nia ĉiam 
vivplena kaj ĉarma Recino, diris la bonan 
impreson kiun ŝi ricevis de la Kongreso kaj 
sian esperon ke kvankam la nombro de 

la partoprenantoj ne estis tiel granda kiel 

en la aliaj Kongresoj, gi estos grava paSo 
antaŭen por nia afero en Ameriko.

Kvankam la loko al ni mankas por detale 
raporti hodiaŭ pri la kunvenoj kaj festoj, 

ni volas tamen sciigi ke la teatra prezen

tado, kiu okazis ne en iu linio, sed en na

tura tcntro, sub libera ĉielo kaj kun bone

gaj aktoroj gajnis grandan entuziasmon. 

Ankaŭ de la bonega koncerto kaj de la 
promenadoj arangitaj de niaj usonaj ami

koj, speciale sur la mirinda Potomac, la 
kongresanoj kunportis hejmon plej bonan 

rememoron.
Pioj notindaj faktoj estas ke granda nom

bro de oficialoj delegitoj do registaroj (eĉ
A

de Persujo kaj IHnujâĉeestis); ke la kon

gresanoj estis tre kore akceptitaj en la 

Blanka Domo, de la anstatauanto de Pre
zidanto Tat, forestanta; kela Delegito de 
Brazilio informis ke unu oni instruas 

Esperanton en preskaŭ eiuj lernejoj. Fine 

ni havas la plezuron sciigi ke nia agema Del. 

pu Hamburg, S-ro D-ro Vogler, membro de 
la Komerca Komisiono de U. E. A. ricevis** 
pro verkajo pri komerca temo premion 
donacitan de la \Yashington’a. Komerca 

Ĉambro.

Esperantiaj In formoj

Aarau (Svisujo). — Oknze rfe la kunsido de 

la Svisa Esperanta Societo, okazos neoficiala 

kunveno de la Esperantianoj de la distrikto Svi
sujo, kun la ĉeesto de S-ro Hodler, Vicprez. de 

U. E. A.. kaj rfe S-roJ. Sclimid, Distrikta De
legito. La kunveno okazos dimanĉon 'i oktobro, 
je 4 h. pini., tuj post la kunveno de S. E. S. 
Ĉiuj Esp-ianoj estas kore invitataj.

Amsterdam (Nederlando). — Estis aran
gita Esp. ekspozicio dum septembro, en Ia celo 

diskonigi la jamnunan disvastigon internacian 
de Esperanto kaj de giaj institucioj, super ĉio 

U. E. A. Ciuj grupoj, kiuj bonvolos ankoraŭEntute 955 lokoj.

BANGOJ. — Blenos-Avres : La adreso de < I sendi ian Esperantajn (jurnalo, cirkulero,

5.402

5.648

5.922

6.553

6.965

7.690

Meznombre, laŭ la supra tabelo, la kres

ko de la Esperantianaro estis i) rnembroj
tage.

Citoj.

38. S-ro Duckers, Del. en Car/isle. Neres
ponda» al Oficialaj Bultenoj; nesendo de
raporto (I» Cito).

36. S-ro Ĉif-Toŝio, Del. en Tokio. Neres- 
pondo al informpetoj <2* Cito).

Eksigoj.

34. S-ro de Hosson, Del. en Dordrecht, 
r̂espondinte informpetojn, nek oficialajn 

leterojn, estas konforme al § 19., forstre

kita el la listo de niaj Del.

Novaj Delegitoj.

(lis la 5. septembro estis elektitaj la je

naj Del. :

A n s b a ™  (Bavarujo). - S-ro Karl Junge, 

Buchhandlung Sevbolds.
B a h ia  (Brazilio). — S-ro Magnus Son- 

dahl, Inspectoria d’Agricultura.
B a h h o w -in - F i ĵr n e s s  (Nord-Okc. Anglujo).

— S-ro \V. H. Svmons, 58, Hodler St.
Bonnov (Centra Husujo). — S-ro V. Mn- 

ximov.
Detruige (Bohemujo). — S-ro J. Novak, 

Hor. Bokytnany. (Subdel. depend. de 

Jiĉin).
Draguignan (Suda Franc.)— S-ro G. Tou-

cas, Esplande 6.

K nc.»n ta i>o (Brazilujo).— S-ro Querino de 

Oliveira, li. Marqui I, L
GiETENBono (Svedujo). S-ro C. Ohlsson, 

Lumigatan 32.
H lu k  (Moravio). — S-ro Jos- Sodia.
I lpeli» (Centra German.) — S*ro Hubert 

Wendt.
K a ir o  (Egipto). — S-ro D-ro H. Aipek, 

HĜtel Continental (de oktobro).
Kristi a n sun i» (Norvegio). —} S-ro Enge 

Bjorn.
K r o m e r i z  (Moravio). — S-ro J. Minks, 

prof.
Lang ebriige (Saksujo). — F-ino Ungar, 

Bergerstr. 9. — VI). : S-ino Seebe, Ber- 

gerstr, 9.
Rattvvik (Svedujo). — S-ro E. Ekenberg, 

staciestro (Subdel. dep. de Falun).

Tki.ĉ (Moravio). — S-ro F. Ka#aly, prof.

la Del., S-ro Gerardo Muinos estas Casula 
de Correo 737. — Rocroi : La adreso de la 

Del., S-ro J. Heripet, estas nun ĉc S-ro L. 

Lcrov, Caldessarts, Namur (Belgujo). — 

Davo» : La Del., F-ino Herzog, Io£as nun 

Bahnhofstr. 3. — Crefkld : La Del. estas 
nun S-ro A. Bu.*rgermunn, Obertrs. 72. — 
Zaragoza : Pro eksigo de la antaŭa Del., 

nova balotado okazis; gi donis la jenajn 

rezultatojn: Balotiloj ricevitaj : 14. Del. : 

S-ro Mavnar Barnolas, 14; Montagne 1; 

Jordana, I ; Grino, I; Cidraquc, I. — S-ro 

Mavnar Barnolas, estas do Del.

Novaj Esperantiaj Entreprenoj.

K ie lc e  : Pota Esperantista Societo.
S Svdnev: llemiistaj kaj drogaj produktejoj. 
S-ro Burroughs WeIlcome.

Toulouse : Grupo Esperantista. P. : G. 

Chalot. S. : L. Beaulne!. Adr.: rue Mage 7.

TURISMA FAKO

Gvidfolioj.

l i i i  la lasta tempo aperis gvidfolioj
tra G ib r a l t a r , 1‘ o h tsm o v th , B r u x e l l f .s ,  M ŭ n - 
cngN,H a n n o v e r , M o sk v o , G r e n o b l e(2a eldono). 
EntuteiTjjvidfolioj.

Avizo.

l i Ni tre rekomendas al la Del. kaj turismaj 

konsuloj, ke ili ĉiam havu kajeron, sur 
kiun ĉiuj trapasantaj Ksp.-ianoj enskribos 
sian nomon, devenlokon kaj tagon de al

veno. Tio ne nur estos bona remcmorajo 

por la Del., sed ankaŭ utila informilo por 

nia ĉiujara statistiko.

JUNULA FAKO '

Intersango.
65. S-ro D-ro Moritz Spanier, filologo. 

Adr. : Konigstr. 65, Magdeburg (German.) 

dez, intersan̂ sian filinon kun nobla he

brea familio (komforta vivtenado I), se eble 

en Paris, pref. en Esp. familio. Pri la 

detiro de la restado, k. t. p., oni interkon

sentu kun D-ro Spanier, Esp. aŭ france. La 

plej bonajn referencojn povos doni la Del. 

S-ro F. Roekmann, Buckauerstr. 14.

Esperantia Bibliotekt

Paroladoj Privat.

Diversaj personoj petis nin pri la teksto de la 

rimarkinda parolado de nia samideano Privat ĉe 

la Augsburga Kongreso. Ni povas ilin informi ̂ 

ke tiu parolado baldaŭ aperos kiel broŝuro en 

nia nova Esoerantia Biblioteko. Al gi estos 
aldonata la teksto de la parolado de S-ro Privat 

fie la Barcelona Kongreso.

Kongresa Dokumentaro.

(ii estos sendata en la fino de septembro. 

Prezo : 50 Sd. afranke. La nombro de la pre
sotaj ekz. estas limigata. Tiu dokumentaro, uti

lega al ĉiuj fervoroj Esp.-ianoj, enhavas la 
tekston de Ia 27 ĉiutemaj raportoj diskutitaj 

dum Ia Kongreso, la protokolaron de la kunve

noj kaj la liston de la Kongresanoj.

Propagandaj broŝuroj pri U. E. A.

La nova teksto estas preparita kaj komence 

de novembro aperos la eldonoj en lingvoj angla 

franca, germana. Ni petas, ke niaj amikoj pa

ciencigi ! Ni informas, ke la antaŭa provizo de 
francaj kaj germanaj bro Sa roj estas tute clĉer- 
pita.

prospekto, k. t. p.) ricevos tuj karion surha- 
vontan fotogra fajon de TA amsterdama grupo.

Auxonne (Francujo). — La manko de loko 

malhelpis nin pti frue raporti pri la Esp. festo, 

okaze de kiu nia komitatano S-ro Th, Rousse»ti 
faris paroladon pri Esperantismo kaj U. E. A. 
Sekvis kunveno de la ĉeestantaj Burgonjaj 

Esp.-ianoj, dum kiu estis decidite : 1° Eldoni 

alteojn kun la nomoj de Ia Esp-Of. koj Burgon
jaj Del. por la stacidomoj, hoteloj, k. t. p. ; 

2*' fari kunvenon de la Burgonjaj Del. je ĉiuj 
festoj kaj ekskursoj organizitaj de la Burgonja 

Esp. Federacio.

Barcelona (Hispanujo). — Sukcesa ek

skurso de la Esp-ia grupo « La Bondo » kun 

kelke da invititaj grupoj al « San Bandido de 

Llobregat »; ĉirkaŭ 150 partoprenintoj.

Bath (Anglujo). — Bona artikolo pri nia 

Kongreso aperis en a The Bati) Hcrald ».

Bjelovar (Kroatujo). — Serio de artikoloj 

‘en Esp. por I . E. A. aperis en la kroata ga

zeto « Tjednik ».

Bukarest (Rumanujo). — Estis sukcese 

malfermila Esp. kurso organizita de Esp. ko- 
mercoficisla societo « Espero kaj Progreso ». 

Ce liu okazo nia fervora Dei., S-ro E. Nicolau, 

faris paroladon pri la utileco de Esp. por ko

merco; li aludis pri U. E. A. kaj montris kiel 
la komercofistoj povas interrilatigi kun alilan

daj kolegoj pri siaj komunaj aferoj. Fine li 
legis kelkajn leterojn ricevitajn de la kolegoj 

samideanoj anglaj, francaj, germanoj.

Gelebes (Nederlanda Hindujo). — Nia Del. 

en Totok, insuloj Celebes, sendis al ni interesan 

raporton pri la stato de nia movado en Neder
landa Hindujo. Laŭ liaj informoj Aajnas ke oni 

povus tie fari utilan agadon. Cefa malhelpo 
estas la manko ds Esp- lerniloj en Malaja ling

vo, kiu estas kvazaŭ la internacia lingvo de 

Ekstremoriento, Ni esperas, ke baldaŭ unu el 

niaj eldonistoj forigos tiun mankon kaj ebligos 

disvastigon de U. E. A. en tiuj landoj.

Essen (Germanujo). — Nia nova Del., S-ro 
Pillath, faris paroladon pri Esperantismo kaj 

U. E. A. La « Rheinisch-\Veltsa*lischer Anzei- 
ger » bone raportis pri gi.

Geneve (Svisujo). — La Journal de Ge
neve publikigis bonegan artikolon pri U Kon
greso de U. E. A., verkitan de S-ro Ed. Privat.

[ Grenoble (Francujo). — La Universitata 
Jvomitalg[ deci* DJQnhelp̂n da Sin. por el
domo de Universitata Gvidfolio, ansta ta fi la 'ii) pe
titajn. Tio pruvas denove, ke niaj Del. povas 

facile ricevi liajn helpojn, kiam ili petas ilin 

por preciza praktika celo, ne por la ideo de 

lingvo internacia — kiel tro multaj ankoraŭ 

faras.

f

Harmanli (Bulgarujo). — La tiea Vicdel.

avertas la Del. de Bulgarujo, Turkujo, Busujo, 

k. t. p., ke ili bonvolu ne fidi al Esp-isto turk- 
landa, parolanta ankaŭ rumane kaj ruse, kiu

trouzis la konfidon de la tieaj samideanoj kaj 

estas serĉata de polico pro stelo.

Konstantinoplo (Turkujo). — Nia ideo 

ankaŭ tien komencas penetri. Nia Del., elektita 

sekve de ekskurso de Rumanaj- samideanoj, 

malfennis kurson, en kiu partoprenas Persoj, 

Grekoj, Germanoj, Italoj, Francoj kaj Rusoj
— la pura mikso de Babelturo. Ni deziras bonan 

sukceson.

Kostroma (Rusujo). — Duni la kursoj de 

ĝenerala instruado arangitaj de 1'Gubernia

Zemstvo, dek vilagaj geinstruistoj aligis al 

U. E. A.

Moitland (Aŭstralio). — « The Maitland 
Daily Mercury » enhavas oftajn artikolojn pri 

U. E. A. ; en gi aperis la plena raporto pri 

U, E. A. ĉe la mondkongreso de la Int. Asocioj, 

anglen tradukiia de uia Del., S-ro Pryke.

Mexico (Meksikio). — La gazeto « El 
Tiempo » publikigis serion de artikoloj pri 

U. E. A. kaj giaj servoj.

Rio-de-Janeiro (Brazilujo). — Unu cl la 

plej satataj jurnaloj de Rio. « Gazeta de Noti
cias » komencis la publikigon de duonsemajna 

dukrona Esp. sekcio (Esp. kaj portugale); 

aferis) jam kelkaj artikoloj pri U, E. A, — Lii 

t»zeto « Mariuha Mercante.!) raportas, ke per 
Ia Del. de U. E. A. gi ricevis utilajn informojn 

pri sistemo internacia de buoj kaj lumturoj.

Boznov (Moravio). — Okaze de kunveno de 

Bohema Esp, Asocio en kuracloko LuhaCovice, 
S-ro Krumpholc faris belan paroladon pri si

gnifo de Esperantismo, U, E. A. kaj giaj ser
voj ; multaj diversnaciaj vizitantoj de la dirita 

kuracloko interesigis al Esp.

Tacoma (Usono). — Sukceso disvartigas 
nia afero en Okcidenta Usono. La Komerca 

Klubo de Portlaod, entuziasmigita per la rezul
tatoj de sia peresperanta reklamo, invitis la 

Esp-istoju de la staton Oregon kaj Wasington ; 

oni tie fondia Kap. societon, kiu farigis Eap-ia 
Asocio. La dirita Klubo ankan publikigos Esp. 
gvidlibron pri Okcidenta Usono,

Vitkovice (Moravio), — Esp. Ekspozicio 

estos arangita en Ia « Celia domo ». Oni petas 

pri alsendo de ĉiuspecaj Espcrantaĵoj.

Zaragoza (Hispanujo. — Bonega artikolo 

pri nia Asocio aperis en la « Correspondencia 

de Aragon », verkita de nla Del. S-ro Mainar 

Barnolas.

Ni kore dankas la Delegitojn, kiuj havis Ia 
iniciatemencon verki artikolon pri Ia Augsburga 
Kongreso por la lokaj gazetoj.

Ni rememorigas, ke oni bonvolu ĉiam sendi 

al ni unu ekz. de ĉiuj jurnaloj, kie aperas arti

kolo pri U. E. A,, kia ajn estas gia longeco.

Vorta demando

En antaŭa N° de via estiminda gazeto mi 

legas, ripetite, Ia vorton anarkio uzatan je si
gnifo de malordo, malpaco, konfuzeco. Mi scias 

ja ke tio estas la kutimo de iaj nacilingvaj par- 
tiorganoj, sed ne estas kredeble ke Jurnalo skri

bitis en lingvo kiu pretendas al klareco kaj pre

cizeco, imitu tian eraran kutimon. Kia ajn estus 

la opinio de ĉiu pri anarkio, estas neeble doni 

la signifon malordo al teorioj moralo-sociaj 
kiuj havas kiel celon konfesatan la starigon de 

ordo harmonia kaj sendeviga anstataŭ la mal

ordo nuna. Tio rezultis el la propraj vortoj de 

(skribanto, kiu diras ke anarkio regas enlaeiV 
ropa familio, dum ĉiu scias ko la deziro de 

anarkianoj estas Cesi tri tiun staton de malpaco. 
Eatas libero kredi kaj diri; Anarkio estas utopio, 

aŭ eĉ: anarkio kondukus al malordo, sed ne 

estas eble, en Esperanto konfuzigi, intence aŭ 
ne, la vortojn je nesimilaj signifoj. Petante in

siste la enpreson de tiu rektigo, k.t.p.

Marcelo V e re m a .

Atentigo I

Samideanoj veturantaj aŭ farantaj Dalma

tion, atentu! Se vi vojagos tien kun via bela 
kvinpinta steleto, vi vidos versajne multe da 

slavaj okuloj vin rigardi suspekte; eble iu ku

raga viro petos malafable de vi sciigon pri via 

steleto, kaj povas ankaŭ okazi ke tro fervora 

policano vin trudu kasi zorgeme gin!

Ĝu vi volas scii la kialon de tio ?

Nia kvinpinta stelo similas domage al insigno 

de nacia itala partio en Dalmatio, k. e. La pli
multo el Ia slava popolo estante kontraŭ itala kaj 

domage, ue tolerema (precipe la malklerulo) 
oni komprenas facile tion kion mi diris antaŭe. 

Do mi konsilas miajn samideanojn kunporti, en 
tiuj maltoleremaj lokoj, steletojn kun enprcsajo: 

Esperanto, U. E. A. aŭ alia moto kiu povos kla

rigi per si mem la celon de nia paca kaj amata

insigno. v
O. Nanmi (Del. Sebcuiko).

VARIETEA MONDO
Esperanza Parolejo

Aviado-Esperanto

Eble multaj cl Ia legantoj de « Esperanto » 
jani scias, ke la franca gazeto le Journal orga
nizas dum venonta somero internacian aviadan 

konkurson. La partoprenantoj faros la jenan 
vojadon : 1'arizo-Berlino-BruseIo-Londono-Pa- 

rizo.
Tre. versajne el Ciuj partoprenontoj eble ncuiu 

el ili scias la lingvojn de tiuj kvar laudoj : 

franca, gerrnana, nandra, angla. Nu I karaj sa
mideanoj el ĉiuj Eŭropaj landoj, profitu tiun 

mirindan okazon, por plej vigle propagandi nian 

karan lingvon precipe apud la aviadistoj; ire 

certe dum ilia vojligo ili bezonos paroli kun ne 
samlingvanoj kaj ne povante lerni ĉiujn lingvojn, 

ili devas lerni Esperanton. Sed tio ne sufiĉos, 

ĉar estas tute necese ke en la trapasitaj landoj 
ili estu certaj trovi esperantistoj u kun kiuj pa

roli. Eĉ sajnas ui mi, ke la urbestraro, alme

naa la urbestro akceptonta la konkurantojn, 
devos povi paroli Esperanton. Jen tasko, kiun 

niaj samideanoj ne devas forgesi. Varbi al Espe

ranto la publikajn oficistojn, la aviadajn socie

tojn kaj ankaŭ la kamparanojn, kiuj dum la 
traaera vojago povus pro alterigo de la aviadis

toj, esti devigataj paroli kun ili. Sed kiel fari se 

la kamparano parolas germane kaj la aviadisto 
france aŭ itale! Per Espeianto ili povos facile 

sin komprenigi.
El ni ĉiu povas varbi en sia rondo,kaj baldaŭ 

la gloraj konkurantoj ne estos devigataj (kiel la 
hejtisto de Moisant apud London) paroli per 

gestoj !

Por forestemaj Delegitoj

Mi deziras atentigi lu IiBperautianoju, pri tio 

ke Ia adresoj de iliaj leteroj al Del. estas ofte 

tro malklaraj aŭ mallongoj. El tio venas multaj

malagrablaj.
Kiam adreso nomas la ricevonton sen titolo, 

kiel privata letero, se la ricevonto forestas, la 

letero atendas kviete lian revenon. Se kontraŭe, 
ĝi nomas la titolon : Dei,, de U. E. A. la ĉir- 

kaŭantaro’ de la Del. (aŭ la leterportisto se li 

estus avertita) scius ke estas oficiala letero, kaj 
transdonus ĝin al la vic.-del., la natura ansta

tauanto.
Aliflanke, la Del., kiuj forlasos siajn hejmon 

pro ia motivo, devus ontaŭzorgi por garantii la 

akuratecon de la korespondado. Kelkaj vorloj al 
la leterportisto, al la domgardisto aŭ al la pa

rencoj povas eviti malagrablnĵojn al la kores

pondantoj.
Presaj malplezuroj eslas la kaŭzo de miaj

Augsburga Kongreso

Okaze cie la Kongreso de U. E. A., la ligo 

ankaŭ arangis la unuan kunvenon de l*kon- 

suloj la 30 Julio en « Drei Mohron », Augs

burg.
La unuan fojon nia samideanaro bavis 

okazon, ĉeesti al kunveno de ĉi-tiu inte

resa Esp. organizo. Tial ne estis mirinde, 

ke la tuta kunvena salono je l'konienco de 

I'kunsido estis tute plena de samideanoj, 

interesiga ntaj por nia ligo. I-a celo de 
1'kunveno eslis duobla. Unuflanke oni vo

lis veki la intereson de 1’gckongresanoj 

por la ligo, kaj aliflanke oni volis pripa

roli internajn demandojn pri la agado de 

1‘konsuloj.
Post la salutparolado de-Higa sekretario 

alla kunsido,kiun ceestis li) konsuloj in
ter OO ĉeestantoj parolis S-ro Gottgetreu, 

Hannover, konsulo de V. E. L. pri : La 

V. E,. L. kaj la Esp. movado, poste S-ro 
urbdclegito E. Stark, Hannover, pri Espe

ranta instruado en la V. E. L. kaj fine S-ro 

Linse pri : La propagando agado de l'kon- 
suloj en artistaj rondoj. Pro la graveco 

kaj intereso, de tiuj du unuaj tenioj porla 

publiko, ni detale publikigos tiujn parola

dojn.
Posle D-ro Kandt, Bromberg atentigis 

denove je la graveco de l̂ . E. L. kaj pe

tas ciujn samideanojn ke ili kunlaboru, 

kunhelpu, ke la V. E. L. ankaŭ estonte 

kresku kaj floru, ĉar tiani aiikaŭ la tula 

esperanta movado ankoraŭ pli rapide 
kreskos kaj disvastigos S-ro Bigalke, re

daktoro de 1'Varietea Mondo, petas la sa

mideanojn, ke ili ne rifuzu sian helpon tial 

ke la liganoj estas artistoj. Prave li klari
gas, ke la tula Varietea teatro dum la las

taj tridek jaroj tiel evoluciis, ke oni ne 

povas kompari la hodiaŭan artistaron kun 

la iama cigana popolo. Tre atente oni 

auskultis ĉiujn paroladojn kaj granda 

aplaŭdado sekvis post ili. S-ro Linse fine 
dankis ĉiujn paroladetojn kaj fermis la suk

cesu can kunsidon.

La V. E. L. kaj la Esperanta Movade (I)

: •* Tre estimataj samcelanoj !

Komparante la karan al ni ĉiuj aferon a Es

peranto kaj Esperantismo » kun grandega Sipo, 

*kiu ne kiel teruriga milita sipo aŭ Dretnoto,

pripensoj pri tio. Ĉiuj ni suferie aŭ povas suferi F“d kiel vojaĝa kaj transporta Aipo, «argita per 

pri Ia tro granda simpleco de Ia adresoj aŭ pri ' ‘ paco, amo kaj frateco, traveturas la vastajn

la foresto de la Del. Tial mi deziras ke la Del. 

bonvolu, firmigi sian servon en Ciuj okazoj, kaj 
ke iliaj korespondantoj skribu la titolon « de

legito de U. E*. A. » sur adreso ai reprezantanto

de U. E. A. E  /

L. K iu a u l t  (Del. Beaune),

Dankoj

Mi skribas al vi speciale por publike danki Ia 

anglajn Del. de U. E. A. de kiuj mi ̂etis, kaj 
ricevis utilajn kaj afablajn servojn : Mi deziris 

sendi mian filineton Anglujon por lerni Ia an

glan lingvon. Dank\al Ia multaj kaj precizaj in

formoj ricevitaj el la Del. de Eastbourne, 

pri la urbo, la kosto, la moraleco de \f larnilio 
nii elektis tiun urbon. Kiam mi alvenis por kon

duki mian filineton, la Del., kun alia samideano, 

atendis min, ne en la stacidomo, sed en mal
proksima urbo : Newbaven al la ekipejo por
helpi miajn unua jn pacojn eu fremdan landon. Kn

Le\ves atendis la sekretario de la urba grupo 

por saluti min al la stacidomo. Poste en East
bourne la grupanoj speciale kunvenis por kore 

akcepti min. En Londono sama afero okazis al 

mi en Ia U. E. A. Oficejo kaj en Ia Londona

Centra klubo. .
Mi estis feliĉa konstati Ia efektivan solidarecon 

kiu kunligas la membrojn de nia kara Zamen

hofa familio kaj pensis esti ne en Anglujo sed en 

Esperantujo. Mi kontraktis Muldon kiun mi ne 
forgesos, kaj estos feliĉa pagi al aliaj esperantia

noj kiam mi povos.
E. Souci!a v  (Esp.-iano Parizo),

ĉiuj landoj de rmondo, sed ankaŭ la intfcrrila* 
toj al kolegoj, al teatroj estraroj, al helpan

toj, k, t. p-, donas al ili okazon, sperti kaj!* 

pruvi ĉiutage, kiel gena, malhelpa kaj malprô/ 
fila estas la malsameco de la lingvoj.
Laŭ mia opinio la Esperantistoj trovas en la 

tfavarieteanoj tre konvenajn, oportunajn kunla

borantojn, ĉar ili meni treege bezonas unu solan 

lingvon, kaj povas ĝin uzi ĉiutage kaj pli en

konduki ĝin inter la kunartistoj de la tuta 
mondo.

Do, samideanoj, i o ter esi ĝu ankaŭ vi pri la 

variettanoj, kaj serĉu okazojn, atentigi la gear
tistojn kaj la teatrajn geestraranoju pri la uti

leco, uzebleco kaj neceseco de nia kara lingvo.

Kaj kiel al nova, alveninta la unuan fojon al 
nia kongreso kamarado, mi diras bonvenon kaj 
bondezirojn al li, kaj petas vin, amike saluti la 

velanaron. La Varietea Esperantista Ligo, la 
V. E. L., ĝi vivu, kresku kaj floru !

Anoncoj '

Kroni la supre priskribita publika liga 

kunveno okazis du internaj konsulaj kun
sidoj, dum kiuj estis prenitaj gravaj deci

doj, pri kluj ni detale raportos aliloke. 

Jani hodiaŭ ni anoncas, ke de la oktobro
1910 ni havos propran oficialan gazeton, 

eldonitan kune kun Germana Esperanta 
Gazeto (komence du pagoj), ĉi-tie ni pu

blikigos ciujn oficialajn sciigojn por mem

broj kaj konsuloj, ciujn privarietcajn 
aferojn, k. t. p. Krom tio en nia estonta 

nova liga-gazcto ni publikigos la plej 

gravajn anoncoj por la konsuloj. An

kaŭ dura la nova jaro ĉiuj aktivaj mem

broj de V. E. L. estos Esperantianoj. En 

ci-tiuj rilatoj bonvolu kompari la l-an N-on 
de nia nova liga gazeto en No 19 do G.E.G. 
de la 8-a de Oktobro.

*
* *

Pro manko da loko ni publikigos la 

liston de 1'novaj liga-konsuloj en la plej 
proksinia numero.

•  •

Pro malsano de Higa ĉefsekretario ni 

bedaŭrinde ne povis tuj respondi al ĉiuj 
leteroj alvenintaj dum la dua duono de 

Aŭgusto. Ni petas pro tio pardonon kaj 

esperas, ke ni baldaŭ povu ĉion finigi.

La liga-oficcjo, Leip/.ig,

Kurprinzstrato 22 III.

AL NUJ LEGANTOJ
Por respondi diversajn petojn, ni 

informas niajn ne franclingvajn le

gantojn, ke en ( iu i franclingvaj lan

doj ESPERANTO aperas ĉiam kiui 

france redaktita dupaĝa aldono (do 

entute je  ses pagoj). Tiu aldono enha

vas multajn artikolojn propagandajn 

pri Esperantismo kaj U. E. A ., infor

mojn pri niaj progresoj en francaj 

landoj, ekzercojn, konkursojn, k .t.p .

En Francujo kaj franclingva Svisujo 

kaj Belgujo la prezo estas sama kiel 

por la Esperanta eldono. Por aliaj 

landoj la abono al ESPERANTO kun 

franca aldono kostos ? Sm. (anst.  ̂

tffiO Sni.). La personoj kiuj dezirus 

ĝin ricevi bonvolu noti tion. Nunaj ne 

francaj abonantoj dezirantaj ricelu 

tiun aldonon sendu al n i la diferen

con, t. e. hO Sd.

N -I*. — La franca aldono de 5 oktobro apa- 
ros po /\ paĝoj (kun la Esperanta teksto 8 pagoj),
(ii enhavos plej riĉan materialon por pro* 

pagan distoj kaj estos precipe tre utila je la mal

fermo de la kursoj. Ni tre konsilas al niaj frem

daj Delegitoj komprenantaj la francan lingvon 
gin mendi. Prezo : 8 Sd. por ne abonantoj.

/, Pro manko de loko ni estas devigataj 

prokrasti Ia Esperanto-Movado ĝis la venonta 
numero.

marojn de la tuta mondo, mi intencas atentigi 
vin, ke komence de la uuna .jaro sur tiu sipo 

oni hisis novan velon, destinatan plicertigi kaj 

plirapidigi la iradon de nia sipo. Kiel sur bona 

sipo ĉiu velo havas sian apartan nomon, ankaŭ , 
al tiu velo oni donis ĝian nomon, mallonge es

primata per la literoj V. E. L., nome Varietea 

Esperantista Ligo.
Kaj jam pruvis tiu-ĉi velo ke ĝi tre bone 

taŭgas por nia sipo. Fondita antaŭ ne pli longe 

ol ses monatoj de niaj estimindaj samideanoj 

Karlo kaj Kamilo Schvvarz, la V. E. L. nun 
jam havas pli ol SOO membrojn. Streĉita per 

favora vento la velo servis porti la nomon-Espe

ranto en Hindojn, kiuj pli ol multaj aliaj Uni
gas, uzi kaj plivastigi la nomon kaj la ideon de 

['Esperantismo. Kvankam ankoraŭ antaŭ ue pli 

multe ol 50 jaroj apenaŭ oni kalkulis inter la 
artistoj la reprezentantojn de la amuza arto, 
tiu-ĉi arto nun estas respektata kiel la 

deka muzo, la amuza muzo, destinata kaj kapa

bla gajigi kaj kvietigi la trostreĉitajn nervojn 
de la nuntempa homaro. La reprezentantoj de 

la deka muzo, la geva r ideanoj, trovojaĝas pli 

ol la plej mullo de Taliaj homoj tulan"̂ mon

don, kaj estas devigataj, paroli hodiaŭ france, 
angle, germane, morgaŭ itale, ruse, hispane, 

eĉ japane kaj Iline, ĉar ne nur ili « laboras ». 
kiel ili mem nomas sian okupadon en preskaŭ

(I) Parolado farita de S-ro Paul Uottgetreu, 

Hannover, okaze de 1'konsula kunveno en Augs- 

l)U rge, (.

REKLAMO
TAH.IF O

Una pago . . & 240
Unu kolono . 40
//s - . 20
1/4 - • IO

i/8 kolono 
i/i6 - 
i/»4 —

#5
2.50
1.75

Rabato da io o/0 por 3 reklamoj, a5 o/o 
por iu reklamoj ; 5o o/o por s4 reklamoj. 
Nenia alia rabato aii preco konsentata.

ESPERANTO estas ta plej bona internacia 
reklamilo por ĉiuj komercistoj, industriis
toj jinancistoj, aferistoj,

Ĉar ĝi estas la plej /egata el ĉiuj Esperantaj 
gazetoj,

Ĉar ĝi havas legantojn en 44 lamio/ de Iter
globei,

Ĉar gi estas la oficiala organo de U. E. A. 
kaj estas uzata de ĉiuj Delegitoj, Konsu
loj, Esperanto-Oficejoj.

Ĉar ĝi estas gazeto, kiun oni zorge konservas, 
kies ĉiun numeron legas ne unu persono, 
sed multaj, ĉe la kursoj, grupoj, k. a.

A VIZO. — La Administrejo serĉas en ĉiuj 
lokoj bonajn reklamo-makleristojn. Oni sin 
turnu al gi pri la kondiĉoj kaj pluaj infor
moj. *

Sin turni n i  la Administrejo, IO, rue de la 
Bourse, deneve (Svisujo) aii al la gene
ralaj agentoj : G. \Yarnier, lo, rue Moni-



ESPERANTO

raartre, Paris; Presejo de Esperanto, 15, 
rue Amiral-Roussin, Dijon (Francujo); C. 
kaj G. Rrowne,Wellington St., Strand, Lon
don (Anglujo); Germana Esperanto-Librejo, 
Sterwarte, Leipzig (Germanujo); Librejo 
Saliarof, Tverskaja 29, Moskvo (Rusujo).

A N O N C E T O J

TARIFO

K o r i s p o n d a d o . — Unu enskribigo £> 0.30 
(fr. 0.75). •

P I  = poŝtkartoj illustritaj; L = leteroj; 
PM = poŝtmarkoj.

P e t o j  &  P r o p o n o j ; K o m e r c a j  r e k l a m o j . —

Unu linio 40 literoj : &0.15 (fr. OAO).
Por ĉiuj anoncetoj, rabato da IO o/o por 

3 enpresoj, 25 % por 12 enpresoj, 50 % por 
24 enpresoj.

Niaj abonantoj rajtas unu enskribilon por 
korespondado aii d utiman anonceton senpage.
NOTO. — ĉia anonceto estos sendata, 

antaŭ la 5a kaj 20 de ĉiu monato, al nia 

Administrejo, al la lokaj Agentoj aŭ Espe- 

ranto-Oficejoj. Pago per poŝtmandato aŭ 
internaciaj poŝtkuponoj.

H L o r e a p o n d a c i o

Pensa (Rubujo). — S™ V. V. Grigoriev, Su- 
vorosvkaja 31.

San Cristobal (Venezuelo). — S™ Efrain 
Garcia Lozada. — S™ F. T. Lara. L. PI

Valencia (Hispanujo). — Sro a. V. Gonzalez, 
Koleros IO. PI. PM. —S'o J. Ventura, Koteros 

10-12. PI. — Sino Maria Perez, kaj Asuncion 
Perez, St. Pelajo 30. PI.

Chateau-Landon (Francujo, Seine-et-Marne). 
— S'*° Engclman, ĉe Sro Picard, hameau des 
Gathiers. PI. (kun alilandanoj).

P r i b h a m  II (Aŭstrio, Bohemujo). — S™ Ru- 

dolf Vaml>era, stud., Nova, ui. ĉ. 43. — Sro F. 
Silka, stud., Skodova ui. ĉ. 3. PM.

Leipzig II. (Germanujo). — F‘n° Marla Lie- 
biug, Gemeindestr. 12. PM.

Mŭnchen (Germanujo). — S'« Karl Meyer, 

Schellingstr. 18 (dez. kor. pri Bahaismo).

Bodenhacii (Aŭstrio, Bohemujo). — S'*o 

Bruno Sundermann, Bodenhach, 222. PL
Phaha-Zizkov (Aŭstrio, Bohemujo). — S*o J. 

Laibet, Jaglenska ui. ll.Vi.

• Aiuta (Turkujo). — Fino' Marie (iueron, Ban- 
(jue Oito ma ne. PM. PK.

Ribinsk (Rusujo. Jaroslav. Gui).). — Sro /. 
Mik ulski j K resto va ja, 21. PI. PM.

Bra(ĵnscuweig (Germanujo). — S»*» Curt 
VVeymar, Zagenring, 22. PI.

Nkuzalza-Sprkmberg, 188 (Germanujo, Sak- 

sujo). — S11» Arthua Kirchŭbel (kun negerma
noj ; PM. sur la vidflanko). PI. PM. L.

Beauvais (Francujo, Oise). — S™ M. Mousse, 

soldat 7° Cie, 51® Reg. d’infanlerie. PL L.
Montrond-les-Bains (Francujo, Oise). — F»«o 

L. Heilly. PI. ,

Oranienburg (Germanujo). — Sro Otto Pfeif- 
fel, Seminar.

Leipzig (Germanujo). — F'»« Steiner, Gustav.- 
Adofstr. 41. L — Fino E. Schubert, Juliaunis- 
gasse 28. U.

Voronej (Rusujo). — Sro V. Pŝelincev, O. 
Logovaja ui.

Minsk (Rubujo). — S»" V. Yernik«»vskij, Shi- 
rokaja 17 log. 5.

Saint-Etienne (Francujo). — Fiut' L. Devun, 
place Paul-Bert, 5. PL L.

Nicolvev (Rusujo). — Sro R. Lebedeviĉ- 
Draevskij. PL /

Bolloone-s-Mkb (Francujo. — S«o Victor Ilai

gnere, 140, rue du Moulin-;*-Vnpciir. PL

Nia sola infano.
Nia bonega filo

N iis RO SEN B ERG
mortis la 5-a de Augusto en Svanhals, 

Svedujo, post vivlonga sufero, lasante nin 
cn korŝiranta malespero.

Li salutis korege biaj Amik>j-Sami.Ie- 
anojn en Ia tuta mondo.

Emma kaj Andreo ROSENBERG

F o t o j  l i a j  P r o p o n o j

VINTRAJ SPORTOJ por ESPERANTISTOJ. 

— Thos. Cook kaj Son plezure sciigas ke ilijan) 

faris arangojn pri internacia Vintra Festo kiu 
okazos 17*“ gis 2ian Januaro 1911, en Cham- 

pcry (Svisujo). La programo enhavas plenan 

informojn pri la tagaj sportoj kaj la vesperaj 

distrejoj, ankaŭ pri logado, kaj la vojerarantoj 
de la ĉefaj urboj en Eŭropo. Postulu ekzemple

rojn ĉe THOS. COOK kaj SON, Cefoficejo. — 
LUDGATE CIRCUS, LONDON.

IN FOR M-ST A T ISTI K A KOMISIO ĉe Lodza 

Filio de Pola Esp. Soe., celanta krei konstan

tan informejon por polaj esp.-istoj, kolektas 
ĉiujn sciigon pri movado en ĉiuj fako de esp.- 

vivo kaj petas ĉiujn organizaciojn inter- kaj na

ciajn kaj specialajn, ĉiujn eldonejojn, komerce
jojn kaj instituciojn akceptitajn Esperanton 

sendadi al ni plej detalajn informojn pri si k. 
ekz. katalogojn„ specimenojn, N. N. de ga
zetoj, prospektojn, programojn, k. t. p. Ni ser

ĉas ankaŭ konstantajn seriozajn korespon
dantojn en ĉiuj naciaj centroj de esp. movado. 
Sciigojn kaj ofertojn bonvolu sendadi laŭ 

adreso : Lodz (Ruza Polujo) str. Mikotajevvska 
N. II, Pola. Esp. Societo. I-a Komisio.

VOJAĜO PARIZON. — Juna Bohemo, ama- 

torofotografanto, vizitos en oktobro Parizon kaj 

Londonon; en Parizo li restos kelka jn mona
tojn ; ĉiuj, kiuj deziras lin vidi kaj kun li pa

roli, volu skribi tuj al : O. Bcneŝ, Praha-Ziz- 

kov, llavliĉkova 29, Bohemujo.

P0ŜSMARKOJ. — Kiu sendas al mi alme

naŭ 20 PM. de sia lando (krom 2 1/2,’), lOSd.) 
ricevos luj saman kvanton de malnov. german. 

PM. B. Luis, VVerstenslr. 28, Dusseldorf (Ger
manujo).

KORESPONDO. — Sro seki*, de Esp. Klubo 

ntomar Koĉi, Kladno 983 (Bohemujo) dez. ko

resp. kaj intcrĤanĝi PI., spec. de llind., Japa

nujo, Azio, Afriko, Aŭstralio. Ankaŭ L. en Esp. 
Stenogr. Schneeherger, li tre salus.

KONTINENTAJ PRODUKTOJ. - Firmo
havanta urbcentran kontoron kaj vojagiston vi

zitantan eksportistojn kaj fabrikistojn volas re

prezenti fremdajn firmojn A. Beverley and Co, 
Manehester.

PENSIONO. — Ĝenevo (Svisujo), Villa Ies 
Melezes, 17, chemin des Chenes. Pensiono por 
fratulinoj, saniga situacio, ellernado de franca 

lingvo kaj kompletigo de Ia edukado. Hejma 

vivado. Prospekto Esperanta ĉe la direktorino. 

Por pluaj detaloj sin turni al la direktorino.

ŜPARMONO 4%. — Eldonejo a Esperanto ». 
Leipzig, Langestrasse, 27, Germanujo.

PENSIONO. — Familio de geprofesoroj ĉe 
la superaj lernejoj akceptus kelkajn fratinojn 
en pensiono. Vivo agrabla kaj gaja. Centra hej
tado. Carma artista hejmo kun mirinda situacio 
kaj bonega aero, borde de 1'favna Geneva lago 
(France, Esperante, germane, angle). Adr. 
Sro Vittel, prof. « La Vegnetta ». Morges par 
Lausanne (Svisujo). Esperanta prospekto laŭ 
peto.

POA VORTA RO. — Tre interesa libro por 

hispanlingvanoj kaj fremduloj vizitontaj lati

najn landojn. Enhavas pli ol 10.000 radikojn. 
Lukse bindita 2 Fr. Adresu al S-ro X. Tuduri, 
S. Sebastian (Hispanujo).

POR JUNULOJ. — F. L. G. Marechal, 13.- 
A. Direktoro (Lingva fako), Northern institute, 
internacia komerca lernejo, prezidanto de Inter
nacia Asocio de Instruistoj, 384, Kingston Ter
race, Leeds, Anglujo, akceptas fremdajn ju
nulojn kiuj deziras ellerni la Angl. Lingvon kaj 
komercajn metodojn. Banejo; biliardĉambro,
furnĉambro, k. t. p. Jare 500 Sm.

K o m e r c i a j  r e l t l a m o j

Ĝ A M P A N O  E S P E R A N T O
Pro sia bongusto, pro sia natureco, pro sia 

komerca marko : « La Verda Stelo », tiu ĉam- 
panvino de la firmo Gustave Ivcrnel ĉe Ay- 
Champagne, Francujo, speciale taugas por Espe
rantistaj kongresoj, festenoj, kunvenoj, k. t. p.

Po I botelo : Sm. 1.10, 1.40, 2 laŭ kvalito; 

Fr. 2.75, 3.50, 5 laŭ kvalito. La botelo prenita 
ĉe Ay.

Por mendoj, informoj kaj prezaroj sin turni 
al :

S-ro VVILLERMOZ, U. E. A., No 19-44.94.1
generala p̂rezentanto por la tutmonda Espe
rantujo.

Oui petas pri fidindaj subeventoj.

Quai Lunel. 24, Nire, France.

CITROJ

MAX AMBERGKR. — Munheno, Mullerstr. 
8. Rega Bavara kortcgliveramo. Konstruejo 
por Ciuspecaj majstre manlaboraj citroj; 
koncert-citroj kun plej forla tono kaj mond
konata plej facila ludebleco kaj kantemeco. La 
plej belaj citroj de la estanteco. Majstraj gi
taroj, liutoj mandolinoj, violonoj, tenejo de 
mem Spi n ilaj daŭremaj kordoj.

Illustrita katalogo senpage kaj afranki!, rice
vebla.
Oni korespondas Esperante!

GRANDA HOTELO DU GLOBE, P.iis. 71,
rue Monge (apud rue Lac*yede). Posedanto A. 

Leclerc. Proksime stacidomoj Austeroiz-Lyon- 
Montparnasse kaj Sportogardcno Sorbonne- 

Luxembourga gardeno. Ĉambroj de 0,80 Sm. 
gisSm. 2. La gemastroj estas esperantistoj.

CENT DIVERSAJ POŜTKARTOJ Espe
rantaj por elekti. Mendu prezaron de Eldonejo 
Esperanto Germanujo ; Leipzig, Langestr. 27.

9 LAMPIONOJ, formante la vorton Esperanto, 

Sni* 1.50 kaj sendelspezoj. Eldonejo Esperanto, 
Germanujo, Leipzig, Langstr., 27.

150 ESPER. POSTPARTOJ diversaj Sm. 
4.50 (100, 3 Sni.). Mendu prezaron. Eldonejo 

Esperanto, Germanujo, Leipzig, Langestr., 27.

INTERNACIA PROPAGANDA KORES

PONDA ̂SIKARIO, seslingve kun belega 
bildo de nia majstro. Po IO ekz. Sm. 0.15; po 

50 ekz. Sm. 0.55; po JOO ekz. Sm. 0.90; 1000 
ekz. Sm. 5.20, afrankite. Oni akceptas ankaŭ 

postmarkojn ĉiunaeiajn, transpagilojn kaj Esp- 

ĉekojn. Germana Esperanto-Librejo, Stern- 
warle 40, Leipzig, Germanujo.

DELEGITOJ! Prezarojn petas Rotterdamsche 

gerecdscharhandel, Nieuvve Markt, li, Rotter
dam, Nederlando; Societo por la vendado de iloj 
kaj maŝinoj por buĉistoj.

La Administranto fGĉrantj: M ic h a u d

Laborista Kooperativa Presejo, 
15, rue Amiral-Roussin. Dijon

(Francujo)

BORDEALX-VLNOJ

Filio Emile LAMY,
BORDEAUX (Franclando)

V i n o j  d e  T a b l o . Rugaj kaj Blankaj, per 
barelo aŭ duonbarelo.

V i n o j  M a l j u n a j . —  Rugaj kaj Blankaj, per 
barelo, duonbarelo, kvaronbarelo, aŭ per 
kesto, diversspeca.

Likvoroj de Vinoj — Alkoholoj— (kampanoj.
Sin turni al Sro Arnoux, sola agento, li, 

strato Chaligny, Paris (Franclando). Sendo de 

specimenoj laŭ pelo. Oni korespondas Espe
rante.

S 0« 08 0 '“IS

( o fn a u B i j )  ao  i n  a p  o fa a iJ o - o iu B ja d s ]

3 0  * |q »p u JU I : o jq i| s in t i • » |q t J?Y

(online) r o M i i o n  sae h i

R U  U R  K O L iEK T IS TO J

Post kelkaj jaroj, grandan valoron havos 
la plena kolekto de hi gazeto

-EUS jf* jes r i. a . av ̂ *o

Do, rapidu mendi ri tiun plenan kolekton 
dum ĝi estas ankoraŭ havebla po malkara
prezo.

La tula Kolekto (75 n"j), afrankite 4 
Sin turni alla Administrejo (IO,rue de la 

Bourse, Geneve).

Malnovaj n-oj antaii I Decembro 11)08 ne 
estas izole aĉeteblaj.

Granda Marko

“ V ille  de P aris  ”

I N K O J  M I E T T E
gluoj likvidaj, sigeloj

Ce la firmo Roncati logas Es-OF. kaj Vicdel.
de U. E. A.

P L I  m a l k a r e  o l  i e  a j n
Senpera Vendado de lu Regionaj 

Produktoj

ESPERANTISTA EKSPORTOFICEJO
a#, Rue Mulatiere, Sfi

SAINT - ETIENNE (f ranculo)

Jules MIETTE
102, Rne Am eloj P A R M I

Campano por Samideanoj
FRA N CA  VINO

Speciala Marko por Esperantistoj
Verda Etiketo, Blanka Etiketo

L .  H U R I N O W I C Z
en WASSY (Hte-Marne) Franclando

Agentoj kun bonegaj referencoj estas dezi
rataj en ĉiuj landoj.

J U S  A P E R I S
L A  H> E V O

Parolado adresita 

al la sin jorinoj de Olenevo kaj de Laŭzano

de

Ernest NAVILLE 

tradukita de Rene de SAUSSURE 

152 pagoj kun portreto de 1’aŭtoro 

Prezo : 80 Sd. (Afranko : 85 Sd.)

La ConsiriiGiion l o f t e  des mois
EN ESPERANTO

Reponse a dru criliqucs, suivie de proposilions 
a TAcademie Esperant isle 

par A NTI DO 

92 pagoj. — Prezo : 65 Sd. «franke

La logika Bazo do vortfarado
EN E S P E R A N T O

Esperanta resumo de la franclingva verko

12 pagoj. — Prezo : 15 Sd. «franke

Rubandoj — Veluroj — Galonoj — Punto de 
Lc Puy.

(-aspafiloj, revolveroj, Askaptiloj, sportiloj — 
Bicikletajoj, bicikIeloj — Teksiloj — Kudroma- 

Sinoj — Pormetia tranĉilaro — Perfektigitaj 
vinkulturaj maŝinoj : pumpiloj kaj vinberpre-
miloj.

Silkaj Esperantujoj : Flagetoj, skarpoj, kra- 
valoj (speciala katalogo). — Silka portreto de 

D-ro Zamenhof. — Likvoro digestiga Esperan
tige.

NOTO. — Pri ĉiu informpeto, sin turni al la 

Esp. Eksportoficejo per postkapo kun pagita 

respondo aŭ sendante rcskondkuponon.

Mozo ne p r f ite r la sM a !
U. E. A. vendas

Malnovajn ESPERA N TO JN  MARKOJN
(verdaj kun la portreto de D-ro Zamenhof, sur

forta papero)

po I § por 250 ekzempleroj

(anstalaii 100), afrankite
Rekomendinda propagandilo por niaj Delegitoj

kaj membroj

La sola internacia signo estas :

la V E R D A  S T E L O  “  G A S S E  ”
(8a jaro).

kun ore «kribita vorto " ESPERANTO " IdSposae-registrital.

REKONIGUS I PROPAGANDILO I

MENDEBLAJ DE

Universala Esperantia Librejo
IU, rue de la lluiirsc,  Geneve

Pingloj, broĉoj, kravataj pingletoj : I: Fr. O 75.
IO : Fr. 6.— 100 : Fr. 45. — afr. kaj rekom. 

Ĉensignoj (kun duoblo faco) I : Fr. : I 50, 
IO : Fr. 12. — Afr. kaj rekon.

Konto kun Ĉekbanko.

Mendu ilin al via grupo, aŭ per simpla poŝU 

karta mandato al Sinjoro Emilo Gasse, 55, rue 

Fred. Bellangcr, Havro, Francujo, aŭ al subtene

jo : belgujo : S-ro. O. Van Schoor, Vondelstr. 
Antverpeno. Britujo/. Esp. OficejoLivcrpool. Ger

manujo : Muller et Borel, Berlin. Hispanujo : .Ma
nuel Fuentes BidebarriVla, Bilbao. Rusujo: Mos
kvo librejo Esperan!.», Tver>kaja 28. Moskvo*

(Suisse)

FRANCAJ AEROPLANOJ
Bleriot, Antoinette, Farman 

Voisin, k. c.

L ia  P U B O  P E R F E K T A J  E?* Li A JVIONDO

Por ĉiuj mendoj kaj klarigoj 
skribu al :

0 F». PASQUET
122, B<* de Clichv, 18'*, PARIS (Francujo)

3.000 membroj
EN

FREMDAJ LANDOJ

Jara Kotizajo

2 dolaroj (4 £)

Membroj havas 
la jenajn 

profitojn :

Ricevi inform ojn 
el ĉiu j landoj

Konatigi antaŭ ol 
forveturi 
eksterlanden

B iB 0 O T E K O S ^ 5 O P i5 C E M H  b P E R A f lT lS T ŭ l
eo. Kantu. PRAHA

1910

Adreao: Praha II. Dittrichova ui.? 
o
tm.

Prezo 
75 e IO e k z  

Sin. 2.70

SHERLOCH HOLMES EN SERVO 
DE Lii HISPANA TRONO.

worishofen
A k v o  k a j  M o n t a e r o k u r a c o j

(Metodo Kneipp)

Aero-,%uno kaj elektro banoj. Somero, kaj 

vintrosezono; 629 m. s. I. m. KLIMATO SUB

ALPA. Logejo kaj flegado je ĉiuj bezonoj, en 

sanatorio, institutoj, hoteloj, pensionoj kaj vilaoj. 

2 horoj de Mŭnchen-Augsburg. Nombro de 

fremduloj eo 190!): (Kili personoj. Prospektoj 
kaj informoj per la KURVEREIN.

C H A R T E R E D  A-D - -1900

Sinjorinoj
Sinjoroj

estas akceptataj 
por membreco 

Prospektoj 
kontraŭ afrankpago

(senage al la skeptikuloj)
Adresu leterojn kaj 

m onon al

Se k re ta r io  de C. C . C.

Korespondi en fremdaj 

lingvoj

In te rsan^  revuojn , poŝt-

karto jn , postm arkojn

fo t ografoj ejo n ,p la  n t aj oj n 

insektojn, k. t. p.

M il l io k e ,  Wisconsin, U. S. A.

Vojo por aliĝi. —  I. Skribu vian nomon 
kaj adreson (legeble) kun unu aŭ pluraj refe
rencoj. — 2. Skribu la lingvojn, kiujn vi kom
prenas. — 3 Konigu la te inon  pri kiu vi deziras 
korespondi. — Sendu la kotizajon (i £J) per 
ĉeko aŭ [msimandato. Via nomo estos enskribata 
kaj vi ricevos Ciujn pape* ojn kaj ekz. de Globe 
Troi ter kun la plena listo de ̂membroj.

HOTELO
LOUIS-LE-GRAND

2, rue Louis-Le-Grand, Paris.

i

En belega loko, inter la Rue de la 
Paix kaj Avenue de 1’Opera. Moderaj 
Prezoj. Oni parolas en Esperanto. 
English Spoken.Man spricht Deutsch. 
Se nabla Espanol.

PARISI  EGUS HOTELO 
K /HULI INTERNACIA

U, rue Bachaumont (Bourse)
Moderna, centre de Paris, proksime Louvre kaj 
Bulvardoj. (X) ĉambroj. Tre moderaj prezoj.

Svisa mastro. ,
Oni parolas Esperante.

L IN G V O  IN T E R N A C IA
CENTRA ORGANO DE LA ESPERANTISTOJ

eliranta inter Ia lo. kaj la 20. de Ciu monato

LA PLEJ MALNOVA EL ĈIUJ GAZETOJ ESPERANTISTAJ
[ f o n d i t a  e n  1895 •Ve,-

L a  p lej  e n h a v o r iĉ a  I

SA N E C O  estas trezoro,
kiun oni konservas facile, 
kiam oni havas bonan sto
makon. Skribu : ti, rue du 
Helder, Paris.

P̂oj
da dense presita teksto cn plej 

korekta kaj plej klasika stilo.

L a  p lej m a l k a r a !

fr. (2 §)

abonprezo por-

UNU JARO

MEDIZINISCHE LICHT-
ĥ HERZ- u. Nr.RVF.N-

*

i

Heilanstalt-Kuracejo
por lum kuracado  
por m alsanoj ile Tkoro 
ka i d t 1'iiBfvoj.

vominte : RO I ES KREUZ antaue : RUGA KRUCO

i
ifi

5 1 Luisenstrasse
S e k c io  p o r  lu m k u ra c a d o

Elektra lumo kun elektrodoj de 

karbo, fero, hidrargo. Lumo de Rocnt- 

gen. Radiado d’Arsonval kaj de Oudin 
kontraŭ artrito, reumatismo, neŭrnlgio, 

iŝialgio, furunkulojn, diabeto, k. t. p.
R a d ia d o  k a j fo to g ra fa d o  Iau 

R o e n tg e n

Prospekto laŭ deziro

1332RJLIN NW, 6 Telefono III, 3 1 85
S ekc io  p o r  m a ls a n o j de 1’ko ro  k a j de 1’nervoJ

Esploroj per radioj de Roentgen kaj 
konstatado de 't agado de 1'koro. Banoj 
kun karbacido kaj ŝnrucbanoj kun pin- 
b u rgon oj. Elektraj banoj por Ia tuta 
korpo kaj por apartaj membroj. Vibro- 
masago k. t. p.

La k u ra c a d o  p lene  a n s ta ta u a s  restadon  
en B a d  N auhe im

k u r a c a d o  a  ivi b u  l a n  t e .  Du kuracistoj lektoro :
O N I P A R O L A S  E S P E R A N T E . -------------- i  D r . B R E IG E R

E n  m o n a t o  s e p t e m b r o  a p e r o s  la

OFICIALA DOKUMENTARO
P R I  L A  I"  K O N G R E S O  D E  U. E. A.

Enhavo : Protokoloj de la Kunvenoj. — Rezolucioj. — Paroladoj. — Kolekto de ĉiuj 
raportoj. J

%
Cirkaŭ cent pagoj de teksto! Neseca al ĉiuj Esperantianoj. speciale Delegitoj, Konsuloj, k. a

Prezo  : 0,50 (Afrankite)

Ricevebla de UNIVERSALA ESPERANTIA LIBREJO, IO, rue ile la Bourse, GENtVE (Svisujo)
AVIZO. Ĉar la nombro de lu presotaj ekz. estas limigota, oni estas petala tuj mendi. La 

volumo estos sendata meze de sepembro.

SO

lara sukceso!
OSIJEKA ViZAGPOMADO KAJ 

OSIJEKA SALVATOR-SAPO
forigas ŝpriicmakulojn, kaj ĉian malpuraĵoh de Vvizaĝo

M a l f a ls a  so le  nui» e n  la  S a l v a t o *  a p o te k o

...1 vazeto da osijeka vizaĝpomado kostas po 70 heleroj kaj po I 
Krono j  Krono = 100h. = vi spesdekoj); I peco da Salvator-Lpo

l . 7 ' ' a z e l o d ,a  m?nŜm,raJo I K. 20 h. Lyona pudro, malgranda 
skatolo I k. granda skatolo 2 K. Tiuj di rimedoj’ ne havas doma
gaj konsistajn kaj tutege respondas al la regularo de la alta re
gistaro

K IAL» E S T A S  U Z O T A  N U R

I

X

“ IVI I RAN DA-KRE IVI O ” ?
Ĉar Miranda-Kremo estas perfekte nedomaga, ĉar per « Mi- 

randa-Kremo » oni atingas idealan belecon, ĉar Miranda- 
• Kremo forcas ĉian malpurajon de la haŭto, ĉar Miranda-Kremo 

ne nur plibeligas, sed ankaŭ junigas. Unu vazeto da « Mi
randa » Kremo kostas I K. Unu skatolo da « Miranda 
pudro »> (trikolora) I K. unu peco da « Miranda » sapo 70 h.

Ricevebla ĉe Ia produketo J.-C. DIENEŜ, post Osijek, supera urbo, de kie mendoj per
po.ŝtpaĝo tuj efektivigas J v

La korespondado kun la Salvator-Apoteko, de J.-G. Dienes estas ankaŭ en la lingvo 
Espere.r.to krom la lingvoj germana, angla, franca, itala, latina, kroata, serba, aliaj slavaj 
lingvoj k. j la magvara.

La korespondanto de firmo J.-C. Dienes estas Drag. Mirko Kaniĉar, Delegito U. E. A.

Tiu ĉi

S V E D A  R A Z I L O
kostas

1 p o  1.92 S rvr~r
2  —  S . f f l

o — 4.12 afrankite

Viilu la antaŭain anoncojn en la gazeto.

John B Y H L IG ER , HEDERA ORA  (Svedujo)

JUS APERIS

La Verko de Zamenhof
Parolado de H. HODLER, Vicprezidanto de U. E. A. 

i ekz. afr. 8 Sd. ; 3 ekz. 22 Sd. ; 12 ekz. 72 Sd.; 24 ekz. — § 1.20

U N I V E R S A L A  E S P E R A N T I A  L I B R E J O
IO, rue de la Bourse, GENEVE (Svisujo)

Friedrich Adcr, Dresden
ZAHN SU ASSE l i ,  HAN S AHAUS

E s p e r a n t i s t a  E l d o n e jo  : E s p e r a n t is t a  L ib r e jo  

E s p e r a n t is t a  P rese jo  : A r t is t a  P rese jo

Atentu ! La men
dojn mi nur povas 
plenumi kontraŭ an
ta ŭsr.ndo aŭ pa«̂o- 
sarĝo de la mouo .Ie 
a n ta ŭ pa ̂o mi petas 
aldoni f> o/rt de la su
mo por miaj send- 
kostoj.

Laŭmctoda, detala Lernelibro de Esperanto, verkita
de Karl Schonherr, intruisto. 7« eldono........................

Lexikon deutsche!* Redensarten, ellaborita kaj en 
Esperanton tradukita de rektoro VViih. Velten kaj R.
Ricliter. Brosurita § 1.35 bele bindita........................

Malgranda kantareto (kun notoj).............................
Dr. Zamenhofs Tabelle der Formworter, verkita

de rektoro Wilh. \relten......................................
Sigelmarkoj kun la portreto de D-ro Zamenhof, sur 

luksa papero. IGO ekz..................................................

§ 0.88

1.60
0.25

Universala Esperantia Librejo
io ,  rue de la Bourse, G E N E V E  (Suisse)

Vendas ĉiujn eldonajojn de U. E. A. kaj ĉiujn Esperantaĵojn (propagandiloj,

lernolibroj, literaturajn kaj sciencajn, verkojn, k. t. p.).

Oficialaj eldonajoj de U. E. A. :
rekomendataj al ĉiuj Esperantianoj

Oficiala Jarlibro (Plenaj informoj pri U. E. A., ĝia organizo, ĝiaj servoj kaj la maniero 
ilin uzi, k. a. Plena listo de la Delegitoj, Vicdelegitoj, Subdelegitoj, Esp.-Oficejoj de 
U. E. A.). Necesega por ĉiuj membroj. Prezo: 0,30 Sm.

Oficiala insigno (verda stelo kun blanka rando, rezervita por Esperantianoj). Prezo : 
0,36 Sm. kaj 0.10 Sni. por rekomendo.

Oficiala Marko (gluota sur la korespondajoj de la Esperantianoj) I sd. por ekzempl. 
(minimumo IO ekz). Ppr Esp.-Oficejoj rabato da 15 % por ĉiu mendo de pli ol 
100 ekz.

Oficiala leterpapero (por Delegitoj, Subdelegitoj kaj membroj) 100 folioj: 0,75 Sm. 
Oficialaj kovertoj. Prezo, 100 ekz: 0,60 Sm.
Oficialaj poŝtkartoj. Prezo, 100 ekz.: 0,75 Sra.
Gvidfolioj de U. E. A. (Rekomendataj al ĉiuj vojagantaj Esperantianoj). Senpage riceve

blaj kontraŭ marko aŭ kupono da 0,10 Sra. Kolekto po & 0.40 ( IO urboj).

Universala Esperanto-Asocio, ĝia celo, ĝia organizo, ĝiaj praktikaj servoj, gia signifo.
Propaganda broŝureto. Prezo, IO ekz.: 0,20 Sm. (Nova eldono en preparo).

Oficiala Bulteno (senpaga por Delegitoj, Subdelegitoj kaj Konsuloj).
Universala Esperanto-Asocio. Enkonduko, colo, organizo, praktikaj servoj, socia, signifo, 

konsiloj, al Ia interesatoj,k. t. p. Tiu bonega propaganda broŝuro, kiu klare* konigas 
U. E. A. al la neesperantista publiko, estas nepre rekomendata al ĉiuj niaj propa
gandistoj.

Ekzistas gis nun eldonoj en lingvoj hispana, rusa kaj itala. Novaj eldonoj angla, franca, 
kaj germana en preparo.

Prezo, IO ekz.: 0,20 Sm.

AVIZOJ : Ciuj mendoj estu sendataj al Universala Esperantia Librejo, IO, rue
de la Rourse, Geneve (Svisujo).

Kalkulo estas malfermata nur al Delegitoj, ĉiuj aliaj personoj devas aŭ mendi per 

sia loka Delegito, aŭ kunsendi la monon samtempe kun la mendo. Personoj, kiuj 
deziras rekomendigi sian mendaĵon, aldonu 0,10 Sm,


